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@ข้อความและบทความในเอกสารการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
เป็นแนวคิดของผู้เขียนมิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดท า และมิใช่ความรับผิดชอบ 

ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ @ไม่สงวนสิทธิก์ารคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงท่ีมา 



     
 

ค าน า 

  การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ .ครั้งที่.10.จัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่าง.ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ.(วช.) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา 
ได้มโีอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้าน
การวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และการสร้างบรรยากาศการวิจัย ให้เกิดขึ้นใน
ภาคใต้ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอ ซึ่งบทความทุกฉบับได้ผ่านการคัดเลือก ประเมินคุณภาพทางวิชาการ และ
แก้ไขตามค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา 
  ในฐานะประธานด าเนินการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 
ขอขอบคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้ง 2 ท่าน ที่ให้เกียรติและสละเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือการปรับตัวของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษา ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการทุก
ท่าน ที่มีส่วนท าให้การประชุมครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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สารอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคใต้ มีบทบาทส าคัญในการ  
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการเรียน 
ผสมผสานผ่านประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง เพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญในการส่งเสริมการวิจัย  
เชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาภาคใต้ตอนล่าง และการพัฒนา
ระดับประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  
ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงสนับสนุนและจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 
ขึ้นระหว่างวันที่.12.–.13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา 
ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
บรรยายพิเศษหัวข้อ.“AI.กับการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต”.และ 
Dato'.Prof..Dr..Zul.Azhar.Zahid.Jamal.ซึ่งท่านเป็น Former Vice-Chancellor of Universiti Malaysia 
Perlis (Unimap) บรรยายพิเศษหัวข้อ “Big Data and AI: Strategic Technology Trends and Smart 
Learning Analytics.” 

 ในนามของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอขอบคุณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ.(วช.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา.วิทยาศาสตร์.วิจัย.และนวัตกรรม.(สกอ..เดิม) สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (สสอท.)  
และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: .ภาคใต้ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้  ขอขอบคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา และ Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal ที่สละเวลา 
อันมีค่าในการบรรยายพิเศษ ตลอดจนผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ท าให้ 
การจัดประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าความรู้ที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ จะสามารถน าไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กร ชุมชน และสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับประเทศต่อไป 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวสั ดิษยะศริน สัตยารักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
 



     
 

สารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

  การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ.เป็นพันธกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจาก
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตกรรม เทคโนโลยี และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ในฐานะสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนของภาคใต้ ได้ก าหนดนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดเวทีประชุม
วิชาการจึงมีความส าคัญในการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ือท าให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์และกระจายความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้างมากขึ้น ตลอดจนเป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคนิคการวิจัยร่วมกัน เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ .ครั้ งที่ .10. ได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Dato’Prof.Dr.Zul Azhar Zahid Jamal Former 
Vice-Chancellor จาก Universiti Malaysia Perlis (Unimap) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นที่สนใจอย่างมากในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ เข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

 ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ และประสบการณ์จากผลงานวิจัย และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาวิชาชีพและองค์กรของทุกท่านได้ในอนาคต นอกจากนี้ ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย และคณะกรรมด าเนินงานทุกท่าน ที่มีส่วนให้การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งนี้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
 
 

 

   
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
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 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 089He-NO 
ชนาทิพย์ ทองไซร้                                                                                     . 136 
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 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 100He-NO 
ณัฏฐณิชา วรรณมณี                                                                                  . 138 

กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (Political Science and Law Session)  
 การเมืองในกฎหมายอาญามาตรา 112 : การสถาปนาอ านาจน า (Hegemony) ของตุลา

การผ่านการตีความ 018Lo-NO 
กมลวรรณ ชื่นชูใจ                                                                                     . 141 

 คัดค้านไปก็ไร้ความหมาย : กรณีการเคลื่อนไหวคัดค้านพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 087Lo-NO  
สุทธิชัย รักจันทร์                                                                                      . 143 

 เกี่ยวกับปัญหาความรับผิดของทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1601     118Lo-NO  
จิระพงค์ แก้วบัว                                                                                       . 145 

 ความผิดฐานเฝ้าติดตาม : ศึกษากรณีการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล
ใกล้ชิดผู้ต้องหาในคดีความม่ันคงในจังหวัดยะลา    131Lo-NO 
สนัน ยามาเจริญ                                                                                       . 147 

 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring : EM) ต่อผู้กระท าความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษ 
จ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี : ศึกษาเฉพาะการกระท าความผิด ที่อยู่ในเขตอ านาจศาล 
จังหวัดนราธิวาส      137Lo-NO 
ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์                                                                              . 150 

 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
กรณีศึกษา ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 147Lo-NO 
วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์                                                                                . 154 

 ปัญหาการลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งในความผิดต่อชีวิตที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนา
ของเด็กและเยาวชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 153Lo-NO 
วรา บุญพันธ์                                                                                           . 156 

 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการห้องพักรายวัน เพื่อป้องกันการก่อเหตุ
อาชญากรรม: ศึกษาในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 154Lo-NO 
เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์                                                                                . 158 

 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเทศบาลในเขตภาคใต้
ของประเทศไทย   026Lo-NO 
กิตติ์รวี เลขะกุล                                                                                       . 160 
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 ความไม่สอดคล้องกันของระดับการศึกษาและอาชีพในตลาดแรงงาน: กรณีศึกษาผู้สอบ
แข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พ.ศ.2560–2562 071Lo-NO 
อิสระ ทองสามสี                                                                                      . 164 

 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา    090Lo-NO  
หมัดเฟาซี รูบามา                                                                                     . 166 

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองและการตัดสินใจเลือกตั้งของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา    039Lo-NO 
นุกูล ชิ้นฟัก                                                                                            . 168 

 ผลของการสอนที่เน้นการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    046Lo-NO 
นุกูล ชิ้นฟัก                                                                                            . 170 

 เครื่องมือในการสร้างความกลัว แก่ประชาชนรัฐโอชันเนีย จากวรรณกรรม 1984  053Lo-NO 
ธนา มณีพฤกษ์                                                                                        . 172 

 ความคิดเห็นนักศึกษาต่อการร่วมกิจกรรมในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 096Lo-NO 
หมัดเฟาซี รูบามา                                                                                     . 174 

 การจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา   160Lo-NO 
คัมภีร์ ทองพูน                                                                                         . 176 

ระดับชาติ (National Session)  
ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)  
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences Session)  
 ความพึงพอใจของผู้ดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กรณีศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  002Hu-NP 
เดโช แขน้ าแก้ว                                                                                        . 180 

 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 022Hu-NP 
กนกวรรณ เซ่งเข็ม                                                                                    . 184 

 การศึกษากลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจส าหรับเยาวชน:  
กรณีศึกษาเฟซบุ๊คแฟนเพจ “Tee บวก” 161Hu-NP 
นิติยา ศรีพูล                                                                                           . 

 
 

186 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ: กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนที่

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 023Hu-NP 
จุฬาลักษณ์ เกษมจิตร                                                                                . 190 
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 การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง 036Hu-NP 
ยุวัลดา ชูรักษ์                                                                                         . 192 

 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ 
ต ารวจภูธรภาค 9   070Hu-NP 
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน                                                                                        . 194 

 พฤติกรรมและอัตลักษณ์บนสื่อออนไลน์ของแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง WANNA ONE ใน
ประเทศไทย   083Hu-NP 
อนินทยา ประสิทธิมี                                                                                  . 196 

 แนวโน้มการชมภาพยนตร์ในสังคมไทย   086Hu-NP 
ธนภรณ์ ฌายีเนตร                                                                                    . 198 

 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์การก่อความไม่สงบต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในสามจังหวัด
ชายแดนใต้   102Hu-NP 
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน                                                                                        . 202 

กลุ่มการศึกษา (Education Session)  
 แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 

(ราษฎร์สามัคคี) จังหวัดสงขลา    008Ed-NP 
พิชญา สุวรรณโน                                                                                      . 205 

 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูตามทัศนคติของผู้บริหารของสถานศึกษา   021Ed-NP 
ปัญจา ชูช่วย                                                                                           . 207 

 ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3    063Ed-NP 
ลดารชา วิชญปรีดากร                                                                                . 209 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง การออกแบบท่าร า – เต้น  
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     078Ed-NP 
วันจักรี โชติรัตน์                                                                                       . 211 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตค าภาษาบาลีและค า
ภาษาสันสกฤตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    080Ed-NP 
ศิริภา จันทร์เกื้อ                                                                                       . 213 

 ผลของการสอนแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1    092Ed-NP 
ธนัชชา บินดุเหล็ม                                                                                     . 215 
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 ผลของการสอนผ่านเว็บไซต์ส าหรับเขียนโปรแกรมภาษาออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1    093Ed-NP 
ปลิดา แก้วบัณฑิตย์                                                                                   . 217 

 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชากระบวนการผลิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น     106Ed-NP 
พัชรี เพ่ิมพูน                                                                                           . 219 

 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหาร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      107Ed-NP 
พล เหลืองรังษี                                                                                         . 221 

 คุณภาพชีวิตการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครูสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2      112Ed-NP 
พัลลภ จันดารา                                                                                        . 223 

 ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2      114Ed-NP 
รุ่งทิวา วิบูลย์พันธ์                                                                                     . 225 

 การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3      116Ed-NP 
ขวัญแก้ว จันทรัตน์                                                                                    . 227 

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 120Ed-NP 
รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์                                                                                . 229 

 การนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3     125Ed-NP 
อามีเนาะ สาเล็ง                                                                                       . 231 

 การศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
รายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    126Ed-NP 
ชุติมา ทัศโร                                                                                            . 234 

กลุ่มการบริหารและการจัดการ (Administration and Management Session)  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของบุคลากร

ในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)     027Ma-NP 
กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง                                                                                 . 237 

 ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชาใบขลู่ กลุ่มชุมชนท่าเมรุ ต าบลบางกล่ า  
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา     035Ma-NP 
ธันยาภรณ์ ด าจุติ                                                                                      . 239 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      041Ma-NP 
สุธีรา ใจสัตยาบรรณ                                                                                  . 241 

 ข้อดีและข้อเสียของการด าเนินโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 2A (ระนอง – ชุมพร) 049Ma-NP 
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง                                                                                  . 243 

 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2561     051Ma-NP 
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง                                                                                  . 245 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเรื่องเล่าของ Let's & Go และกลุ่มคนไทยที่เล่นรถ 
Tamiya Mini 4WD       059Ma-NP 
สุรพัสตร์ ภัทรานนท์อุทัย                                                                             . 247 
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โครงการ 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 

 
หลักการและเหตุผล 
  สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต 
สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่ส าคัญในส่วนของการเป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้
ใหม่.ๆ.เพ่ือถ่ายทอดสู่สังคม.โดยส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังกล่าว คือการผลิต 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ส าหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีการด าเนินงาน
ภายใต้พันธกิจหลัก.4.ประการ.ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่ส าคัญคือการผลิตผลงานทางวิชาการ และ
ผลงานวิจัยโดยตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่.ๆ.ด้านการวิจัย.อันจะน าไปสู่
การพัฒนาสังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมี
การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย 
ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น โดยท าการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้น ในวันที่.12.–.13.กรกฎาคม.2562.เพ่ือเป็นอีกเวทีหนึ่งส าหรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาส 
เผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย 
  2. เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยใหม่ๆ   
  3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
 4. เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดข้ึนในภาคใต้ 
 
หน่วยงานร่วม 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา.วิทยาศาสตร์.วิจัย และนวัตกรรม.(สกอ..เดิม) 
 2. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ.(วช.) 
 3. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.(สสอท.) 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 3. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 6. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 7. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 8. วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 
 นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป 
 
รูปแบบการด าเนินการ 
 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture) 
  2. การจัดนิทรรศการงานวิจัย, งานสร้างสรรค์ (Exhibition) 
 3. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 4. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการน าเสนอท้ังภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังนี้ 
   ระดับชาติ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การศึกษา 
การบริหารและการจัดการ  ธุรกิจและการท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

   ระดับนานาชาติ 
Education    Social Science  

5. การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาขา 
6. โปรแกรมทัศนศึกษา 

  
ระยะเวลาและสถานที่จัดประชุม 
 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ก าหนดการ 
วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
 

 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 
--- ภาคเช้า --- 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.20 น.  พิธีเปิด 
    กล่าวรายงาน โดย  
    รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ประธาน  
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานด าเนินการ 
    กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์  
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
09.20 – 09.30 น. ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัย 
09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ โดยท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา 
    ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หัวข้อ “AI กับการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต” 

10.30 – 11.15 น. บรรยายพิเศษ โดยท่านวิทยากร Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal 
Former Vice-Chancellor of Universiti Malaysia Perlis (Unimap) 
หัวข้อ “Big Data and AI: Strategic Technology Trends and Smart 
Learning Analytics.”  

11.15 – 11.30 น. มอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น 
11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมภาคนิทรรศการ 
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

--- ภาคบ่าย --- 
13.30 – 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ, ระดับนานาชาติ 
 
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  
  โปรแกรมทัศนศึกษา 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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Agenda 
 12 – 13 July 2019 

The 10th National and International Hatyai University Conference  
Hatyai Business School, Hatyai University, Hat Yai, Songkhla 

 
 

 

Friday, 12 July 2019 
--- Morning Session --- 

08.30 – 09.00  Registration 
09.00 – 09.20  Opening Ceremony 
    - Report of the objectives of the project by 

Assoc. Prof. Tansanee Pratan, Assistant to the President of  
Research and Chairperson of the Hatyai Conference Administration. 

    - Welcoming speech and opening ceremony by  
    Asst. Prof. Dr. Wittawat Didyasarin Sattarak,  
    President of Hatyai University. 
09.20 – 09.30  Video presentation of research performance 
09.30 – 10.30  Keynote Speech, “AI, research, learning and teaching in university  
    in the future.” by Assoc. Prof. Dr. Djitt Laowattana, Founder and  
    consultant of Institute of Field Robotics, King Mongkut’s University  
    of Technology Thonburi, Thailand. 
10.30 – 11.15  Keynote speech, “Big Data and AI: Strategic Technology Trends  
    and Smart Learning Analytics.” by Dato' Prof. Dr. Zul Azhar Zahid  
    Jamal, Former Vice-Chancellor of Universiti Malaysia Perlis  
    (UniMap)  
11.15 – 11.30  Presentations of the Outstanding Research award 
11.30 – 12.00   Tour of the exhibition 
12.00 – 13.30   Lunch break 
 

--- Afternoon session --- 
13.30 – 16.30  National and International Research presentations 
 
Saturday, 13 July 2019 
  Excursion Program 
 
Remarks: The schedule is subject to change 
 
 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

จ 

 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 

 
ระดับชาติ (National Session) 
Group สาขา (Major) ห้องน าเสนอ (Present Room) 

1: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Humanities and Social Sciences 

10 - 310 

2: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Humanities and Social Sciences 

10 - 311 

3: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Humanities and Social Sciences 

10 - 312 

4: การศึกษา 
Education 

10 - 401 

5: การศึกษา 
Education 

10 - 402 

6: การบริหารและการจัดการ 
Administration and Management 

10 - 313 

7: ธุรกิจและการท่องเที่ยว 
Business and Tourism 

10 - 403 

8: เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 

10 - 404 

9: วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Health Sciences 

10 - 406 

10: รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
Political Science and Law 

10 - 407 

11: รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
Political Science and Law 

10 - 414 

 
ระดับนานาชาติ (International Session) 
Group สาขา (Major) ห้องน าเสนอ (Present Room) 

12: การศึกษา 
Education 

10 - 507 

13: การศึกษา 
Education 

10 – 508 

14: ธุรกิจและการท่องเที่ยว 
Business and Socialsciences 

10 – 509 
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Group 1: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ 
รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง 
เลขานุการ: อ.วรัญญา มณีศรี 
ห้องน าเสนอ: 10 – 310 
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การตระหนักรู้จริยธรรมผ่านละครซีรีย์ 

เรื่อง “เด็กใหม่” ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อุรัสยา อรชร 
005Hu-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. เวตาล : จากนิทานแห่งปัญญาสู่ปริศนาธรรม 
แห่งการ์ตูน 

ทิฏฐา สุวรรณกิจ 
016Hu-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. นิตยสารคู่สร้างคู่สม: ความทรงจ าเก่าในเรื่องเล่า
สมัยใหม่ 

ผุสดี ศรีเมือง 
017Hu-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. การสร้างสรรค์นิทานไกรทองในรูปแบบการ์ตูน
โทรทัศน์ 

ตัสนีม อาลี 
020Hu-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. ลูกแม่น้ าโขง: การถวิลหามิตรภาพที่แสนหวานใน
วรรณกรรมเยาวชนของไทย 

อภิชญา ญาดาพัชร์ 
013Hu-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. ภาพลักษณ์สังคมเมืองในนวนิยาย “น้ าเล่นไฟ” 
ของ กฤษณา อโศกสิน 

ภาชิน ีเต็มรัตน์ 
124Hu-NO 

15.10 – 15.30 น. 

7. ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน กมลทิพย์ มะโน 
062Hu-NO 

15.30 – 15.50 น. 
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Group 2: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
ประธาน: รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม 
รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ 
เลขานุการ: อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์ 
ห้องน าเสนอ: 10 – 311 
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. องค์ประกอบและบทบาทของพิธีกรรมสมโภช

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่มีต่อผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปัทมาสน์ สุนทรโอวาท 
045Hu-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. ควายชน: ประเพณีเฉพาะถิ่นของชาวเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธนกรณ์ ทองนุ้ย 
047Hu-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. การศึกษาประเพณีความเชื่อของชาวไทยกูยท่ีมีต่อ
ปราสาทปรางค์กู่ ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

ยโสธารา ศิริภาประภากร 
028Hu-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. ภูมิปัญญาการท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้ วิถีโหนด
ในอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

พาณิภัค คงส าราญ 
043Hu-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. การวางกรอบผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาในสื่อออนไลน์: 
กรณีศึกษาเว็บไซต์ไทยรัฐ 

ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา 
042Hu-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. ฟาร์มทะเล: การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิถีเลใน
พ้ืนที่ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ 
033Hu-NO 

15.10 – 15.30 น. 

7. คุณภาพชีวิตในอิสลาม ทนงศักดิ์ หมาดทิ้ง 
123Hu-NO 

15.30 – 15.50 น. 
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Group 3: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล 
รองประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 
เลขานุการ: อาจารย์ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ 
ห้องน าเสนอ: 10 - 312 
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติ  

กรณีเรือฟินิกซ์ พีซีไดวฟ์วิ่งล่ม ที่จังหวัดภูเก็ต 
ธาริณี วิสมิตะนันทน์ 
003Hu-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. การจัดการความรู้เพื่อขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 
134Hu-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฟังภาษาจีนของนักศึกษา
หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กรณีศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
In Country Study Program ประจ าปี 
การศึกษา 2560 

นุจรีย์ สุทธิพันธ์ 
012Hu-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. สภาพการใช้ภาษาจีนของผู้ประกอบการร้านค้า
ตลาดน้ าคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กาญจนารัติ อุไรรัตน์ 
167Hu-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) ตามทัศนะของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สุพัตรา วัฒนสงค์ 
141Hu-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. ความคาดหวังและสภาพจริงการบริหารงาน
วิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครู  
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่ 

รูฮาน ีด าดี 
142Hu-NO 

15.10 – 15.30 น. 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 

ซิตีคอลีด๊ะ บินติอะสร 
143Hu-NO 

15.30 – 15.50 น. 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

ณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์ 
146Hu-NO 

15.50 – 16.10 น. 
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Group 4: กลุ่มการศึกษา 1 
ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย 
รองประธาน: อาจารย์ ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร 
เลขานุการ: อาจารย์สุภาวดี ธรรมรัตน์ 
ห้องน าเสนอ: 10 – 401 
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ 

โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 

ชญาน์ทัต เอ่ียวเรืองสุรัติ 
117Ed-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. ผลของการใช้ชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามแนวกลยุทธ์อภิปัญญาต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปทุมรัตน ์บัวแก้ว 
098Ed-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในทักษะ
การคิดขั้นพ้ืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
เทคนิคการเรียนรู้ แบบ K–W–L 

วิสุทธิ์ ตรีเงิน 
144Ed-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. นวัตกรรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน ส าหรับรายวิชา 450121-54 และ 
450128-59 ศิลปะการแสดงเอเชียร่วมสมัย 

มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 
034Ed-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสร่วม
กับการใช้สะสมงานกับการเรียนรู้แบบปกติ 

รัตน์พีภรณ์ คงหนู 
149Ed-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีปกติและที่เรียนด้วยชุด 
การสอน วิชางานฝึกฝีมือ 1 

ชาญยุทธ ทองประพันธ์ 
150Ed-NO 

15.10 – 15.30 น. 
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Group 5: กลุ่มการศึกษา 2 
ประธาน: รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ 
รองประธาน: อาจารย์ ดร.ชุติมา ทัศโร 
เลขานุการ: อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด 
ห้องน าเสนอ: 10 – 402 
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์การแข่งขัน

กีฬาและแรงจูงใจด้านกีฬากับปัจจัยส่วนบุคคล 
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ 

วันดี ค าท า 
004Ed-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. การด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ
ด้านนักศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นิตยา เรืองแป้น 
029Ed-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

วรรณะ วิจิตร 
076Ed-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน จงัหวัดสงขลา 

นิรันดร์ สูโดด 
101Ed-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

พรรณหทัย เคล้าดี 
108Ed-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตาม
ทัศนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พจมาลย์ สกลเกียรติ 
145Ed-NO 

15.10 – 15.30 น. 
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Group 6: กลุ่มการบริหารและการจัดการ  
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง 
รองประธาน: อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ ์
เลขานุการ: อาจารย์นพดล ชูเศษ 
ห้องน าเสนอ: 10 - 313  
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

เชิงพหุวัฒนธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดตรัง 

นุชนาถ ทับครุฑ 
011Ma-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ 
ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

สุคนธ์ เถาทอง 
030Ma-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. แนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

สมบูรณ์ ปัญญาธนกร 
040Ma-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการใช้
บริการกิจกรรมนันทนาการทางดนตรีในกลุ่ม 
ผู้สูงวัยที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้วยสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ทิพาพร แพทย์กระโทก 
064Ma-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. แนวทางออกแบบระบบการจัดการที่ดีจะส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์การและความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการงานฌาปนกิจ กรณีศึกษา: ฝ่ายฌาปนสถาน
ของวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

สุมนา สุขพันธ์ 
088Ma-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. การศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พ้ืนเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร 
จังหวัดสงขลา 

ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล 
136Ma-NO 

15.10 – 15.30 น. 

7. บทบาทการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อการเพ่ิม
ยอดขายของธุรกิจเกษตรแปรรูป: กรณีศึกษา 
บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จ ากัด 

วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล 
140Ma-NO 

15.30 – 15.50 น. 
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Group 7: กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว 1 
ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์ จันทร์กิ่งทอง 
รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม 
เลขานุการ: นางสาวดารารัตน์ บุญธรรม 
ห้องน าเสนอ: 10 - 403  
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารของตลาด 

ใต้เค่ียม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
050Bu-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. ศักยภาพและช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 
ของแหล่งท่องเที่ยวถ้ าแก้วน้ าทิพย์ ต าบลคันธุลี 
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ านาจ รักษาพล 
072Bu-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยใช้เทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง 

ชาญชัย อรรคผาติ 
121Bu-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ 
โลจิสติกส์ในจังหวัดตรัง 

สหรัฐ เกิดขุมทอง 
127Bu-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 

กรรณริน จุลรอด 
168Bu-NO 

15.10 – 15.30 น. 

6. การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

สุรีรัตน์ อินทองมาก 
169Bu-NO 

15.30 – 15.50 น. 
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Group 8: กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประธาน: ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ 
รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก 
เลขานุการ: นางสาวจุฑามาศ ทองยอด 
ห้องน าเสนอ: 10 - 404  
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จีน กูย 

ลาว เขมร ด้วยแอพพลิเคชั่นส าหรับการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดสี่ชนเผ่าต าบล 
ส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

สุพัตรา วะยะลุน 
031In-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
จัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตข้าวบ้าน
หนองถ้วย ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 

กรกมล ซุ้นสุวรรณ 
082In-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. การพัฒนาระบบควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน 

อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล 
110In-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. การพัฒนาแบบจ าลองเครื่องมือบริหารจัดการ
คุณภาพน้ าบนสมาร์ทโฟน 

จิตรพงษ์ เจริญจิตร 
111In-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ 
แบบเสมือนจริง 

เจริญ รุ่งกลิ่น 
113In-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ณธัชสร จุติสงขลา 
119In-NO 

15.10 – 15.30 น. 

7. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการสั่งอาหาร 
(Mu-Ne เมนูอิเล็กทรอนิกส์) 

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา 
139In-NO 

15.30 – 15.50 น. 
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Group 9: กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ประธาน: อาจารย์ ดร.กัลยา ตันสกุล 
รองประธาน: อาจารย์ ดร.สุทธิสา ยาอีด 
เลขานุการ: อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ 
ห้องน าเสนอ: 10 - 406  
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การศึกษาปัจจัยที่จะน ามาพัฒนาอุปกรณ์ 

ตรวจภาวะชาปลายเท้าด้วยทฤษฎี TRIZ 
สมคเณ เกียรติก้อง 
025He-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. การเปรียบเทียบโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 
ส าหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะ 
ชาปลายเท้า 

อรุณรักษ์ ตันพานิช 
032He-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ชนาทิพย์ ทองไซร้ 
089He-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพและ
ภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ณัฏฐณิชา วรรณมณี 
100He-NO 

14.30 – 14.50 น. 
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Group 10: กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 
ประธาน: อาจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง 
รองประธาน: อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี 
เลขานุการ: อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล 
ห้องน าเสนอ: 10 – 407 

 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. การเมืองในกฎหมายอาญามาตรา 112 :  

การสถาปนาอ านาจน า (Hegemony)  
ของตุลาการผ่านการตีความ 

กมลวรรณ ชื่นชูใจ 
018Lo-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. คัดค้านไปก็ไร้ความหมาย : กรณีการเคลื่อนไหว
คัดค้านพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. 2558 

สุทธิชัย รักจันทร์ 
087Lo-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. เกี่ยวกับปัญหาความรับผิดของทายาท 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1601 

จิระพงค ์แก้วบัว 
118Lo-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. ความผิดฐานเฝ้าติดตาม : ศึกษากรณีการคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลใกล้ชิด
ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงในจังหวัดยะลา 

สนัน ยามาเจริญ 
131Lo-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Monitoring : EM) ต่อผู้กระท าความผิดทางอาญา
ที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี : ศึกษา
เฉพาะการกระท าความผิด ที่อยู่ในเขตอ านาจศาล
จังหวัดนราธิวาส 

ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์ 
137Lo-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณีศึกษา 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์ 
147Lo-NO 

15.10 – 15.30 น. 

7. ปัญหาการลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งในความผิด
ต่อชีวิตที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของเด็กและ
เยาวชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 

วรา บุญพันธ์ 
153Lo-NO 

15.30 – 15.50 น. 

8. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการ
ห้องพักรายวัน เพ่ือป้องกันการก่อเหตุ
อาชญากรรม: ศึกษาในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 

เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์ 
154Lo-NO 

15.50 – 16.10 น. 
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Group 11: กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 
ประธาน: อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว 
รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ 
เลขานุการ: อาจารย์พิทยาภรณ์ พัฒโน 
ห้องน าเสนอ: 10 - 414  
 
ที ่ เรื่อง ผู้น าเสนอ เวลาน าเสนอ 
1. ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารเทศบาล 
ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 

กิตติ์รวี เลขะกุล 
026Lo-NO 

13.30 – 13.50 น. 

2. ความไม่สอดคล้องกันของระดับการศึกษาและ
อาชีพในตลาดแรงงาน: กรณีศึกษาผู้สอบแข่งขัน 
ได้ในต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
พ.ศ.2560–2562 

อิสระ ทองสามสี 
071Lo-NO 

13.50 – 14.10 น. 

3. ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

หมัดเฟาซ ีรูบามา 
090Lo-NO 

14.10 – 14.30 น. 

4. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมือง
และการตัดสินใจเลือกตั้งของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา 

นุกูล ชิ้นฟัก 
039Lo-NO 

14.30 – 14.50 น. 

5. ผลของการสอนที่เน้นการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

นุกูล ชิ้นฟัก 
046Lo-NO 

14.50 – 15.10 น. 

6. เครื่องมือในการสร้างความกลัว แก่ประชาชน 
รัฐโอชันเนีย จากวรรณกรรม 1984 

ธนา มณีพฤกษ์ 
053Lo-NO 

15.10 – 15.30 น. 

7. ความคิดเห็นนักศึกษาต่อการร่วมกิจกรรม 
ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

หมัดเฟาซี รูบามา 
096Lo-NO 

15.30 – 15.50 น. 

8. การจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชน : 
กรณีศึกษา ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

คัมภีร์ ทองพูน 
160Lo-NO 

15.50 – 16.10 น. 
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Group 12:  Education 1 
Chairman:  Assoc. Prof. Dr.Nik Ramli Abdul Rashid 
Vice Chairman: Assoc. Prof. Dr.Jarus Atiwittayaporn 
Secretary:  Aj.Nutsana Na Phayap 
Asst. Secretary: Aj.Athaporn Chanchayanon 
Room:   10 - 507 
 
No Research Name Researcher Presentation time 
1. Instructional Strategies and Academic 

Performance in English of Grade 12 
students in Hatyai District, Thailand: 
Basis for Teachers’ In-Service Training 

Marvin Calumbiran Rotula 13.30 – 13.50 pm. 

2. The Relationship Between Teachers 
Motivation and Physical Education 
Teaching Strategies Among Primary 
School Teachers in Southern Thailand 

Singha Tulyakul 13.50 – 14.10 pm. 

3. A Model for Applying Empowerment 
Evaluation to Develop Nursing 
Students’ Identity of 
Phraboromarajchanok Institutes 

Jiamjit Sophonsuksathit 14.10 – 14.30 pm. 

4. The Self Illusion: David Hume’s View 
of the Self and Buddhadasa’s ‘I and 
Mine' 

Kittisak Thowsombat 14.30 – 14.50 pm. 

5. Administrative Performance and 
Extent Implementation of School-
Based Management in Basic School, 
Songkhla District, Southern Thailand: 
Basis for Improved Development 
Planning Program 

April Joy V. Jore 14.50 – 15.10 pm. 

6. Economic Determinants of Under 5 
Mortality Rate 

Mahyuddin Ahmad 15.10 – 15.30 pm. 

7. Determinants of Liquidity: Low Cost 
Carriers and National Airlines in Asia 

Noor Hafizha Muhamad 
Yusuf 

15.30 – 15.50 pm. 

8. Knowledge Sharing among 
Fundamentals of Entrepreneurship 
Students: Extending Theory of 
Planned Behavior 

Noraini Nasirun 15.50 – 16.10 pm. 
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No Research Name Researcher Presentation time 
9. Issues of Coordination and its Impact 

on Project Performance: A Systematic 
Review 

Wan Asma Wan Mohd Sobri 16.10 – 16.30 pm. 

10. Developers’ Coordination Issues and 
Its Impact on Software Quality: A 
Systematic Review 

Anjila J. Suali 16.30 – 16.50 pm. 
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Group 13:  Education 2 
Chairman:  Dr. Khwanchit Suwannoppharat 
Vice Chairman: Assoc. Prof. Dr.Praman Tepsongkroh 
Secretary:  Aj.Oratai Chanplong 
Asst. Secretary: Aj.Tidarat Noysuwan 
Room:   10 - 508 
 
No Research Name Researcher Presentation time 
1. Achieving English Language Proficiency 

and Its Dilemma in English Language 
Teaching in Indonesia 

Yoga Prihatin 13.30 – 13.50 pm. 

2. Improving English Speaking Skills of 
The Ninth-Grade-Student by Using a 
Communicative Activity (A Group 
Discussion) 

Khoirol Sahoh 13.50 – 14.10 pm. 

3. The Use of Team Games Tournament 
to Improve Reading Comprehension 
Skills of Seven Grade Students at 
Secondary School 

Narumon Promsiri 14.10 – 14.30 pm. 

4. A Flipped Learning Environment:  
A Disruptive Approach for Traditional 
Learners? 

Byabazaire Yusuf 14.30 – 14.50 pm. 

5. The Use of Digital Storybird 
Application for Rural ESL Teaching 

Aizan Yaacob 14.50 – 15.10 pm. 

6. Can Picture Books in English 
Classroom Lead to Increase 
Vocabulary Learning? 

Faizahani Ab Rahman 15.10 – 15.30 pm. 

7. Empowering Graduates’ Soft Skills 
through E-Portfolio 

Siti Nazuar Sailin 15.30 – 15.50 pm. 

8. Does Local Hotel Performing Well? A 
Case Of Malaysian Local Hotel 

Mdm Syazwani Ya 15.50 – 16.10 pm. 

9. Factors Influencing Customer 
Satisfaction among Guests of Local 
Hotel in Malaysia 

Wan Mohd Yaseer Mohd 16.10 – 16.30 pm. 

10. Malaysia Risk Management 
Committees and Firms’ Performance 

Roslida Ramli 16.30 – 16.50 pm. 
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Group 14:  Business and Social Science 
Chairman:  Dr.Muttanachai Suttipun 
Vice Chairman: Dr.Siriluck Thongpoon 
Secretary:  Aj.Chanwut Thongkamkaew 
Asst. Secretary: Aj.Thitiphong Ketamon 
Room:   10 - 509  
 
No Research Name Researcher Presentation time 
1. The CSR Model of Consumers’ Loyalty 

and Satisfaction for Convenience 
Stores in Bangkok 

Theerawee Waratornpaibul 13.30 – 13.50 pm. 

2. Thai Agriculturists Use of and 
Experience with Digital Technology 

Maneerat Manyuen 13.50 – 14.10 pm. 

3. Factors Causing Demotivation in 
English Learning among Thai Student 
in the Faculty of Agricultural 
Technology, KMITL 

Montha Polrak 14.10 – 14.30 pm. 

4. Halal Food Service Standard for 
Tourism and Its Effects on Customer 
Attitude: A Study of Three 3 Star 
Hotels in Hatyai, Thailand 

Vinita Ruengpan 14.30 – 14.50 pm. 

5. Quality of service that affects the 
residence of tourists in Rayong 
Province 

Kritchouw Nanthasudsawaeng 14.50 – 15.10 pm. 

6. An Analysis and a Synthesis of 
Components of Social Studies 
Research Works in Thailand during 
1964 – 2017 

Chetthapoom Wannapaisan 15.10 – 15.30 pm. 

7. Factors Affecting the Productivity of 
Tapioca Industry in the Economic 
Zone of the Eastern Region of 
Thailand 

Nathasa Theanruechai 15.30 – 15.50 pm. 

8. APPLYING CUSTOMER RETENTION AS 
AN OUTCOME OF RELATIONSHIP 
QUALITY 
 

Munirah Khamarudin 15.50 – 16.10 pm. 
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No Research Name Researcher Presentation time 
9. Fulfilling the Needs for Employability: 

Addressing Issues of Communication 
Skills of Fresh Graduates from the 
Perspectives of Malaysian Employers 

Rahman, Ab Halim 16.10 – 16.30 pm. 

10. Development and Management 
Guidelines of Hot Spring, Betong 
District, Yala Province 

Vinita Ruengpan 16.30 – 16.50 pm. 
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จุดรับเกียรติบัตรภาคโปสเตอร ์
(Receive certificates for Poster Presentation) 

 
ระดับชาติ (National Session) 

Group สาขา (Major) ห้องน าเสนอ (Present Room) 
1: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Humanities and Social Sciences 
10 - 310 

2: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Humanities and Social Sciences 

10 - 311 

3: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Humanities and Social Sciences 

10 - 312 

4: การศึกษา 
Education 

10 - 401 

5: การศึกษา 
Education 

10 - 402 

6: การบริหารและการจัดการ 
Administration and Management 

10 - 313 

7: ธุรกิจและการท่องเที่ยว 
Business and Tourism 

10 - 403 

8: เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 

10 - 404 

9: วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Health Sciences 

10 - 406 

10: รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
Political Science and Law 

10 - 407 

11: Education 
 

10 - 508 

12: Business and Social Science 
 

10 - 509 
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Group 1:   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 310 

1. ความพึงพอใจของผู้ดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กรณีศึกษา สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
โดย เดโช แขน้้าแก้ว  002Hu-NP 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดย กนกวรรณ เซ่งเข็ม  022Hu-NP 
3. การศึกษากลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจส าหรับเยาวชน: กรณีศึกษา 
เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Tee บวก” 
โดย นิติยา ศรีพูล        161Hu-NP 
                       . 
Group 2:   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 311 

1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ: กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย จุฬาลักษณ์ เกษมจิตร 023Hu-NP 
2. การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง 
โดย ยุวัลดา ชูรักษ์ 036Hu-NP 
3. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 9 
โดย ปกรณ์ ลิ้มโยธิน 070Hu-NP 
                       . 
Group 3:   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 - 312 

1. พฤติกรรมและอัตลักษณ์บนสื่อออนไลน์ของแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง WANNA ONE ในประเทศไทย 
โดย อนินทยา ประสิทธิมี 083Hu-NP 
2. แนวโน้มการชมภาพยนตร์ในสังคมไทย 
โดย ธนภรณ์ ฌายีเนตร 086Hu-NP 
3. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์การก่อความไม่สงบต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
โดย ปกรณ์ ลิ้มโยธิน 102Hu-NP 
                       . 
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Group 4:   กลุ่มการศึกษา 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 401 

1. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
จังหวัดสงขลา 
โดย พิชญา สุวรรณโน 008Ed-NP 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
ตามทัศนคติของผู้บริหารของสถานศึกษา 
โดย ปัญจา ชูช่วย 021Ed-NP 
3. ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
โดย ลดารชา วิชญปรีดากร 063Ed-NP 
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง การออกแบบท่าร า – เต้น ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดย วันจักรี โชติรัตน์ 078Ed-NP 
5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตค าภาษาบาลีและค าภาษา
สันสกฤตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 
โดย ศิริภา จันทร์เกื้อ 080Ed-NP 
6. ผลของการสอนแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 1 
โดย ธนัชชา บินดุเหล็ม 092Ed-NP 
7. ผลของการสอนผ่านเว็บไซต์ส าหรับเขียนโปรแกรมภาษาออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 
โดย ปลิดา แก้วบัณฑิตย์ 093Ed-NP 
                       . 
Group 5:   กลุ่มการศึกษา 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 402 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชากระบวนการผลิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
โดย พัชรี เพ่ิมพูน 106Ed-NP 
2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนบ้านหาร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดย พล เหลืองรังษี 107Ed-NP 
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3. คุณภาพชีวิตการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
โดย พัลลภ จันดารา 112Ed-NP 
4. ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 
โดย รุ่งทิวา วิบูลย์พันธ์ 114Ed-NP 
5. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3  
โดย ขวัญแก้ว จันทรัตน์ 116Ed-NP 
6. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดย รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์ 120Ed-NP 
7. การนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
โดย อามีเนาะ สาเล็ง 125Ed-NP 
8. การศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาความ
เป็นครูวิชาชีพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
โดย ชุติมา ทัศโร 126Ed-NP 
                       . 
Group 6:   กลุ่มการบริหารและการจัดการ 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 313 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
โดย กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง 027Ma-NP 
2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชาใบขลู่ กลุ่มชุมชนท่าเมรุ ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัด
สงขลา 
โดย ธันยาภรณ์ ด้าจุติ 035Ma-NP 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดย สุธีรา ใจสัตยาบรรณ 041Ma-NP 
4. ข้อดีและข้อเสียของการด าเนินโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 2A (ระนอง – ชุมพร) 
โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง 049Ma-NP 
5. ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2561 
โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง 051Ma-NP 
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเรื่องเล่าของ Let's & Go และกลุ่มคนไทยที่เล่นรถ Tamiya Mini 
4WD 
โดย สุรพัสตร์ ภัทรานนท์อุทัย 059Ma-NP 
7. รูปแบบการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารของนิตยสารในยุค 4.0   
โดย ณัฐ หว่างไม้ 084Ma-NP 
8. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา: 
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย สโรชา อมรพงษ์มงคล 085Ma-NP 
9. การคัดเลือกโครงสร้างองค์กรฝ่ายซ่อมบ ารุงเครื่องจักรด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP) 
กรณีศึกษาโรงสีข้าว 
โดย ธนะรัตน์ รัตนกูล 103Ma-NP 
10. การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือวัสดุส าหรับดอกไม้จันทน์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เชิงล าดับชั้น (AHP) 
โดย กันต์ธมน สุขกระจ่าง 104Ma-NP 
11. ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้สารหล่อลื่นเพ่ือการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่เหมาะสม กรณีศึกษา 
บริษัทให้บริการซ่อมบ ารุงลิฟต์ขนส่งภายในอาคาร 
โดย กันต์ธมน สุขกระจ่าง 105Ma-NP 
12. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประกันชีวิต กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
โดย มณีรัตน์ รัตนพันธ์ 109Ma-NP 
13. การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานเตยปาหนัน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 
โดย ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ 132Ma-NP 
                       . 
Group 7:   กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 403 

1. ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพัทลุง 
โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง 052Bu-NP 
2. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวตังไก่หยองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาพระนาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 
โดย กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน 133Bu-NP 
                       . 
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Group 8:   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 404 

1. ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์: กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
โดย ธนภัทร เจิมขวัญ 014In-NP 
2. ระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย อาแอเซาะ ลือโมะ 015In-NP 
3. การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลฟิตเนส: กรณีศึกษายิมฮีโร่ 
โดย สาวิตรี ทองชิต 058In-NP 
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
โดย วสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา 081In-NP 
5. การพัฒนาระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน 
โดย ยุพดี อินทสร 095In-NP 
                       . 
Group 9:   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 406 

1. ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
โดย ช่อทิพย์ จันทรา 009He-NP 
2. ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลเคร็ง  
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ 054He-NP 
3. การศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง  
โดย ยุภาวดี คงด้า 055He-NP 
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก
ก าลังกายเพื่อป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนวัยรุ่น จังหวัดยะลา  
โดย ธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์ 056He-NP 
5. ประสิทธิผลของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
โดย เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ 057He-NP 
6. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
โดย อาซูรา รีเด็ง 060He-NP 
7. แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโรควัณโรคในประเทศไทย 
โดย พันธนี พงศ์สัมพันธ์ 066He-NP 
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8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 
โดย นีสรีน สาเร๊ะ 067He-NP 
9. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยท างาน ส าหรับหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังหิน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย นพมาศ โกศล 068He-NP 
10. การพัฒนารูปแบบส่งเสริมศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เขตต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย นอรีนี ตะหวา 069He-NP 
11. ภาวะคุกคามสุขภาพจากการท างานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานในสถาน
ประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
โดย กมลชนก โอฬาริ 115He-NP 
12. ประสิทธิผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง วิชาการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  
โดย นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ 122He-NP 
13. พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
โดย จุฑาทิพย์ รอเกตุ 135He-NP 
                       . 
Group 10:   กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 407 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านน้ ากระจาย ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 
โดย ไตรทศ คูนิอาจ 048Lo-NP 
2. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเชิงพ้ืนที่ภาคใต้  
ฝั่งอ่าวไทย  
โดย สุนิสา เชาวน์เมธากิจ 091Lo-NP 
                       . 
Group 11:   Education 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 508 

1. The Effect of Keyword Technique on Vocabulary Retention in an EFL Classroom 
Through Action Research 
By Alejandro Benitez Martinez 
                       . 
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Group 12:   Social Science 
จุดรับเกียรติบัตร:  10 – 509 

1. An Assessment the 6th Hatyai University Run for Peace of Deep Southern Thailand and 
Non -Smoking Campaign - Winning for Her Highness Royal Princess Sirinthon Trophy 
By Nukool Chinfuk 
2. Assessment of Koree, Murottal, and Anasyid Recitations Competition to Promote Social 
Identities of Muslim Youths in the South 
By Sukree Boontep 
                       . 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชาต ิ
National 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคบรรยาย 
Oral Presentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
Humanities and Social Sciences Session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

4 

 

การตระหนักรูจ้ริยธรรมผ่านละครซีรีย์เรื่อง “เด็กใหม”่ ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
อุรัสยา อรชร1*, ศุทธา เพชรสุทธิ์1 และเสริมศักดิ์ ขุนพล2  
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนเิทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ  

*Corresponding author, E-mail: a.tnana@hotmail.com  
005Hu-NO 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อละครซีรี่ย์
เรื่องเด็กใหม่ การรับรู้ความรุนแรงที่ปรากฏอยู่ในละครซีรี่ย์เรื่อง “เด็กใหม่” และความแตกต่างของการ
รับรู้ที่มีความรุนแรงจากละครซีรี่ย์เรื่อง “เด็กใหม่” ต่อการตระหนักรู้จริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการส ารวจด้วยการท าแบบสอบถามหลังการรับชมสื่อละครซีรี่ย์เรื่องเด็กใหม่กับ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การชมซีรีย์เรื่องนี้จากการบอกต่อของเพ่ือนหรือคนรู้จักมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 52.3) และรู้จักผ่านการ
โปรโมทในสื่อโซเชียลมีเดียน้อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 20.0) โดยรับชมย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์    
มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 46.8) ความถี่ในการรับชมภายใน 1 สัปดาห์ รับชมมากที่สุดจ านวน 1 – 2 ครั้ง 
(คิดเป็นร้อยละ 47.8) และไม่เคยรับชมซ้ า (คิดเป็นร้อยละ 28.3) ส าหรับการรับรู้ที่มีความรุนแรงจาก
ละครซีรี่ย์เรื่อง “เด็กใหม่” โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.85) โดยกลุ่มตัวอย่างลง
ความเห็นว่าเนื้อหามีความไม่เหมาะสมมีความรุนแรงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.08) และรับรู้การกระท าของ
ตัวละครมีความรุนแรงน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 2.66) ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ที่มี
ความรุนแรงจากละครซีรี่ย์เรื่อง “เด็กใหม่” จ าแนกตามระดับการตระหนักรู้เชิงจริยธรรม พบว่า ความ
รุนแรงของเนื้อหา ความน่ากลัวของเรื่อง ความไม่เหมาะสมของเนื้อหา ความรุนแรงที่ดูสมจริงเกินไป 
ความรุนแรงของภาพและการถ่ายท า และความรุนแรงของการกระท าของตัวละคร ไม่มีผลต่อการ
ตระหนักรู้จริยธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 
ค าส าคัญ: การตระหนักรู้, จริยธรรม, ละครซีรีย์  
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Awareness of ethics through drama series of "Girl from Nowhere" among 
Thaksin University undergraduate students. 
 
Urassaya Orachorn1*, Suttapa Petchsut1 and Sermsak Khunpol2  
 

1 Bachelor student, Department of Library, Information science and Communication arts, Faculty of 
Humanities and Social sciences, Thaksin University.  

2 Assist. Professor, Department of Library, Information science and Communication arts, Faculty of 
Humanities and Social sciences, Thaksin University.  

*Corresponding author, E-mail: a.tnana@hotmail.com 
 
Abstract 
 This paper is a quantitative research. The objective are to study the behavior of 
watching drama series of "Girl from Nowhere", the perception of the violence on drama 
series of "Girl from Nowhere" and the The difference of perceived violence with ethical 
awareness of undergraduate students at Thaksin University on drama series of "Girl from 
Nowhere". By surveying the questionnaire after watching drama series of "Girl from 
Nowhere" form Thaksin University undergraduate students of 400 peoples. The results of 
the study found that the most are watching the drama series for telling the story of the 
most friends or acquaintances (52.3%) and the least known through social media 
promotion (20.0%).The Sample people is the watching re-run through the online 
channels (46.8%). The frequency of viewing within 1 week is 1 - 2 times per week (47.8%) 
and has never been repeated (28.3%). The perception of the violence on drama series of 
"Girl from Nowhere" is overall at a moderate level (average = 2.85). The sample group 
commented that the content is inappropriate severe is the most (mean = 3.08) and the 
character's actions are the least violent (mean = 2.66). To study the difference of violent 
perceptions from drama series of "Girl from Nowhere" with ethical awareness of 
undergraduate students at Thaksin University found that the severity of the content, 
horror of the story, inappropriate content, violence that looks too realistic, the intensity 
of the image and the shooting, and the severity of the character's actions doesn’t affect 
ethical awareness are statistically significant at 0.05 
Keywords: Awareness, Ethical, Series 
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เวตาล : จากนิทานแห่งปัญญาสู่ปริศนาธรรมแห่งการ์ตูน 
 
ทิฏฐา สุวรรณกิจ1* และพัชลินจ์ จีนนุ่น2  
 

1 นิสิตระดับปริญญาโท, หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ (ภาคพิเศษ), สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษณิ 
*Corresponding author, E-mail: thittha@hatyaiwit.ac.th 
016Hu-NO 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง เวตาล : จากนิทานแห่งปัญญาสู่ปริศนาธรรมแห่งการ์ตูน มุ่งวิเคราะห์กลวิธีการ
ดัดแปลงนิทานเวตาล พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณสู่การ์ตูนปริศนาธรรมของเวตาล ฉบับบีเวล      
พับลิชชิ่ง โดยศึกษากลวิธีการดัดแปลงข้อมูลจากการ์ตูนปริศนาของเวตาล ฉบับบีเวล พับลิชชิ่ง ทั้งหมด 
10 ตอน จากต้นฉบับนิทานเวตาล พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ผลการศึกษาพบว่า การ์ตูนปริศนา
ของเวตาลใช้กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาโดยการตัดเนื้อหาออกใน 3 ลักษณะ คือ การตัดเนื้อหาที่มีลักษณะ
เป็นการพรรณนาความ เป็นปรัชญาที่มีลักษณะเป็นค าสอนและเนื้อหาที่เป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
ออก เพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบคอมิกสตริป นอกจากนี้ การ์ตูนปริศนาเวตาล ยังมีบทบาทต่อการสอน
จริยธรรมเยาวชนผ่านเรื่องราวที่มีเนื้อหาสนุกสนาน และดึงดูดใจเยาวชนได้ด้วยภาพการ์ตูนสีที่สวยงาม 
ตอบสนองต่อการเสพสื่อของคนในยุควัฒนธรรมบริโภคนิยม 
ค าส าคัญ: เวตาล, นิทานแห่งปัญญา, การ์ตูน 
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Vikram and the Vampire: An Academic tale to the moral Puzzled Cartoon 
 
Thittha Suwannakij1* and Phatchalin Jeennoon2  
 

1 Graduate student, Master Of Education (Thai), Faculty of Education, Taksin University  
2 Asst.Prof. Ph.D., Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Taksin University 

*Corresponding author, E-mail: thittha@hatyaiwit.ac.th 
 
Abstract 

Vikram and the Vampire: An Academic tale to the Moral Puzzled Cartoon aims to 
analyze the adaption strategies of Vikram and Vampire tale of the literary work by Prince 
Bidyalongkorn to the Mora Puzzled Vikram and Vampire Cartoon which is focus on the 10 
chapters edition published by B-well Publishing. The study finds that the Moral Puzzled 
Vikram and Vampire Cartoon is adapted by changing these 3 forms which are descriptive 
stories, philosophical lessons and the poetry style in order to make it suit with the comic 
strip patterns. Moreover, the cartoon has an influence over the youth in morality 
perspectives with the amusing and interesting content. Therefore, it can be used to 
attract people in the cultural consumerism era. 
Keywords: Vikram and the Vampire, An Academic tale, Cartoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

8 

 

นิตยสารคู่สร้างคู่สม: ความทรงจ าเก่าในเรื่องเล่าสมัยใหม ่
 
ผุสด ีศรีเมือง1* และพัชลินจ์ จีนนุ่น2 

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรการศึกษามหาบญัฑิต, สาขาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลยัทักษิณ 

*Corresponding author, E-mail: pudsadee123@gmail.com 
017Hu-NO 
บทคัดย่อ  
  บทความความทรงจ าเก่าในเรื่องเล่าสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างของ
ผู้เขียนในนิตยสารคู่สร้างคู่สม ที่เผยแพร่ พ.ศ. 2557 จ านวน 15 เรื่อง โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์  
ผลการศึกษาพบว่า นิตยสารคู่สร้างคู่สมมีการประกอบสร้างความทรงจ าในอดีตทั้งหมด 2 ประเด็น  ได้แก่ 
1. ความทรงจ าแห่งวันวานในคู่สร้างคู่สม ที่กล่าวถึงความทรงจ าในด้านการด าเนินชีวิต ความทรงจ าด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม ความทรงจ าด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความทรงจ าด้านอาหารการกิน และ
ความทรงจ าด้านสถานที่ 2. กลวิธีประกอบสร้างความทรงจ า ที่ใช้ตัวละครเล่าเรื่องเพ่ือให้เห็นภาพแทน
ของชุมชนเมืองและชนบท การให้ภาพแบบคู่ขนาน เปรียบเทียบ สังคม เวลา และสถานที่  และการใช้
โวหารในการขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะทุกอย่างมีข้อเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัด จากการใช้ตัวผู้เขียน
ในการเล่าเรื่องให้เห็นภาพแทนชุมชนเมืองและชนบทที่แตกต่างกัน ในด้านของธรรมชาติ การให้ภาพ
คู่ขนานที่เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของชุมชนเมืองและชนบท ที่มีทั้งรูปแบบทางสังคม เวลา และ
สถานที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากเดิม แม้ว่าจะเคยเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันก็ต่างกัน และการใช้โวหารเป็น
องค์ประกอบ เพ่ือประกอบสร้างให้การถวิลหาอดีตในนิตยสารคู่สร้างคู่สม มีความสมบูรณ์และชวน
หลงใหลมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: ความทรงจ า, เรื่องเล่าสมัยใหม่ 
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Koosangkoosom: Memory modern narratives 
 
Pudsadee Srimuang1* and Phatchalin Jeennoon2 

 
1 Graduate student, Department of Master of Education, Faculty of Thai, Thaksin University.  
2 Assistant, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Thai, Thaksin University 

*Corresponding author, E-mail: pudsadee123@gmail.com 
 
Abstract 

Article of memories in modern narrative have purpose for studying the telling 
story of Koosangkoosom authors which published in 2014 (B.E.2557) amount 15 stories. 
The methodology used in the study is descriptive analysis. The result identified 2 
components of Koosangkoosom in old memory included 1) memory in Koosangkoosoam 
which describes the memories of life, the memories of tradition and culture, the 
memories of nature and environment, the memories of nutrition, and the memories of 
location. 2) Creative memory strategy used storytelling the image of characters to 
describes urban and rural areas, demonstrates parallel picture, comparation, social, time 
and location.  Stylistic expansion to be clearer because its has been an obvious 
comparison from telling story of the difference of urban and rural arear by authors. For 
nature, the comparison of parallel picture describes the difference of urban and rural 
areas included social, time and location which has totally changed from the original 
even its has happened but different from present and stylistic using as components in 
order to described the past in Koosangkoosom to be completer and more passionate. 
Keywords: Memory, modern narrative 
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การสร้างสรรค์นิทานไกรทองในรูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์ 
 
ตัสนีม อาลี1*, พัชลินจ์ จีนนุ่น2 และวราเมษ วัฒนไชย3 
 
1 นิสิตระดับปริญญาโท, หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ (ภาคปกติ), สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 อาจารย์, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: tasneem.a@yru.ac.th 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์นิทานไกรทองในรูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์ 
โดยเก็บข้อมูลจากการ์ตูนที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงเดือนเมษายนปี 2546 
ใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า นิทานเรื่องไกรทองเมื่อน ามาสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบของการ์ตูนโทรทัศน์ ผู้สร้างได้ปรับเปลี่ยนตัวบท 5 ลักษณะ ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ของเรื่อง ด้านการปรับเปลี่ยนโครงเรื่องและการด าเนินเรื่อง ด้านการปรับเปลี่ยนตัวละคร ด้านการ
ปรับเปลี่ยนถ้อยค าภาษา และด้านการเพ่ิมเติมองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ การแต่งเติมแสงสีของฉาก และ
ตัวละคร การสอดแทรกบทสนทนาและมุขตลก และการสร้างฉากที่เป็นรูปธรรม ซึ่งล้วนช่วยเพ่ิมอรรถรส
ในการรับชม 
ค าส าคัญ: ไกรทอง, การสร้างสรรค์, นิทาน, การ์ตูนโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

11 

 

The Creative Adaptation of Krai-Thong Tale in the Television Animation. 
 
Tasneem Ali1*, Phatchalin Jeennoon2 and Warames Wattanachi3 
 
1 Graduate student, Department of Master of Education (Regular), Program in Thai, 
 Faculty of Education, Thaksin University. 
2 Asst. Prof.Dr., Thai department, Faculty of Humanities and Social sciences, Thaksin University. 
3 Lecturer, Thai department, Faculty of Humanities and Social sciences, Thaksin University. 
*Corresponding author, E-mail: tasneem.a@yru.ac.th 
 
Abstract  
 This article aimed to study the creative adaptation of Krai-Thong tale in the 
television animation version which broadcasted by Thai Chanel 3 in April, 2003, and the 
descriptive analysis were used in the study. The result showed that the producer 
adapted the Krai-Thong animation to the television animation version in 5 different ways 
which were the adaptation in the story, the plot, the characters, the language usage, and 
added the other features in term of the setting and character seasoning, joke dialogue, 
concrete setting. As a result, provided more pleasure to the audiences. 
Keywords: Krai-Thong, creative, tale, television animation. 
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ลูกแม่น้ าโขง: การถวิลหามิตรภาพที่แสนหวานในวรรณกรรมเยาวชนของไทย 
 
อภิชญา ญาดาพัชร์1* และพัชลินจ์ จีนนุ่น2 

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรการศึกษามหาบญัฑิต, สาขาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: apichaya.june278@gmail.com 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาด้านการน าเสนอและประกอบสร้างความหมายเรื่อง 
“ลูกแม่น้ าโขง” ของ เขมชาติ ผลการศึกษาพบว่า เรื่องนี้ผู้แต่งโหยหามิตรภาพและกิจกรรมในวัยเยาว์  
โดยผู้แต่งประกอบสร้างอดีตผ่านฉาก สถานที่ พฤติกรรม บทสนทนาของตัวละครต่าง ๆ อนึ่งความผูกพัน
และความทรงจ าเหล่านี้มักเริ่มขึ้นในวัยเด็ก เมื่อโตขึ้นจึงโหยหาสถานที่แห่งความทรงจ า ฉากและสถานที่ 
“ลุ่มน้ าริมฝั่งโขง” ท าให้เห็นท่วงท านองในการเขียน ของ เขมชาติ เต็มไปด้วยน้ าเสียงแห่งการโหยหาอดีต
ที่เลยลับย้อนกลับมาไม่ได้เช่นเดียวกับสายน้ าไม่เคยไหลย้อนกลับมาอีก ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการโหยหา
อดีตในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์สังคมพ้ืนฐานส าคัญในกระบวนการที่ซับซ้อนของชนชั้นในสังคมโลก
สมัยใหม่ 
ค าส าคัญ: ถวิลหามิตรภาพ, ลูกแม่น้ าโขง 
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Mekong River: Yearning the sweetness Friendship in Thai Youth Literature 
 
Apichaya Yadapat1* and Phatchalin Jeennoon2 

 
1 Graduate student, Department of Master of Education, Faculty of Thai, Thaksin University.  
2 Assistant, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Thai, Thaksin University 
*Corresponding author, E-mail: apichaya.june278@gmail.com 
 
Abstract 
  The propose of this journal submit and build meaning of “ Mekong River” by 
Kemchart .The finding of this journal found that the author is yearning friendship and 
activities when were child. The authors build the past through the scene, places and 
behavior. The dialogue conversation  of characters and signs, incidentally the relationship 
and remembrance often create when were young and grow up we will yearn the 
remembrance  places that scene and places  at Khong  waterfront  let to know the tune 
in writing of Kemchart so be permeated with the yearning tone no time to turn back like 
the river has no reture.This showing to yearning the past for the past in case of  basic 
social  phenomenon by the racist complex  process in of Modem society.   
Keywords:  Nostalgia, Mekong River 
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ภาพลักษณ์สังคมเมืองในนวนิยาย “น้ าเล่นไฟ” ของ กฤษณา อโศกสิน 
 
ภาชินี  เต็มรัตน์1*  
 
1 อาจารย,์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกจิ, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: pachinee_t@hu.ac.th  
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บทคัดย่อ 

ภาพลักษณ์สังคมเมืองในนวนิยาย “น้ าเล่นไฟ” ของกฤษณา อโศกสิน เป็นการศึกษาภาพลักษณ์
ในนวนิยายโดยระเบียบวิธีวรรณคดีวิจารณ์ ผลการวิจัยภาพลักษณ์สังคมเมืองในนวนิยาย “น้ าเล่นไฟ” 
ของกฤษณา  อโศกสิน เสนอให้เห็นภาพลักษณ์ในสังคมเมืองทั้งภาพลักษณ์ในเชิงบวกและเชิงลบทั้งหมด 
5 ประเด็น ได้แก่ 1. เมือง : ความหวังทางเศรษฐกิจ 2. เมือง : ดินแดนแห่งภัยอันตราย 3. เมือง : การ   
ไล่ล่าพ้ืนที่  4. เมือง : สภาพจิตใจคนในสังคม 5. ภาพสะท้อนครอบครัว  ภาพลักษณ์ในเชิงบวกของสังคม
เมือง คือ เมืองเป็นดินแดนแห่งความหวังทางธุรกิจ ภาพในเชิงลบคือสังคมเมืองยังคงเป็นสังคมที่มีการ
แบ่งแยกชนชั้น มีนายทุนที่คอยเอารัดเอาเปรียบ มีการแก่งแย่งแข่งขันในทางธุรกิจ และมีภัยอันตรายรอบ
ด้าน  แม้ว่าเมืองจะได้รับการพัฒนาและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แต่สภาพจิตใจของคนในสังคม
ไม่ได้พัฒนาตามความก้าวหน้าทางวัตถุ ยังคงมีความเสื่อมโทรมด้านมโนส านึกอยู่  การด ารงชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุขแบบยั่งยืนนั้น คือ การไม่ยึดติดกับวัตถุมากเกินไป หนทางหรือแบบอย่างของบรรพบุรุษ   
ที่ใช้ชีวิตแบบสมถะ ไม่ฟูุงเฟูอฟุุมเฟือย พอดีและพอเพียง ย่อมท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์สังคมเมือง  
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Urban image in the novel "Nam Len fire" of Krisana Asokesin 
 
Pachinee Temrat1* 

 
1 Lecturer, Development of  Thai for Business Communication, Faculty of Education and Liberal Arts,   

Hatyai University. 
*Corresponding author, E-mail: pachinee_t@hu.ac.th  
 
Abstract 
 The image of the city society in the novel “Nam Len fire” of Krisana Asoksin is a 
study of the image in the novel by the method of criticizing literature. The results of the 
research on the urban image in Krisana Asksin's novel “Nam Len fire”presented 5 
positive and negative images of urban society, both positive and negative. 1.City: 
Economic Hope 2. City: Land of Danger 3. City: Space Chase 4. City: State of mind, 
people in society 5. Family reflection The positive image of urban society is a land of 
business hope. The negative image is that the urban society is still a society that has      
a separate class. There is a capitalist who takes advantage. There is competition in the 
business. And there is a danger around Although the city has been developed and has 
economic growth But the mental state of people in society is not developed according  
to material progress There is still a decline in consciousness. Living in a sustainable 
society is not too attached to the object. The path or model of the ancestors who lived 
a humble life Not extravagant, extravagant Fit and sufficient Would make people live 
together happily.  
Keyword: Urban image  
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ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน 
 
กมลทิพย์ มะโน1*, พัชลินจ์ จีนนุ่น2 และวราเมษ วัฒนไชย3 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 อาจารย์, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: dmontig17@gmail.com 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการโหยหาอดีตในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตัวบทภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน พ.ศ. 2546 ผ่านการพรรณนาวิเคราะห์ ผลของการศึกษา
พบว่า ภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันมีมิติการโหยหาอดีต 3 ลักษณะ ได้แก่ การโหยหามิตรภาพที่ไม่แบ่งเพศชาย
หญิง การโหยหาความสุขในวัยเด็ก และการโหยหากิจกรรมที่เคยได้รับความนิยม โดยผู้สร้างใช้กลวิ ธีการ
ประกอบสร้างอดีต 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้พฤติกรรมของเด็ก การใช้บทเพลง และการใช้สัญลักษณ์ 
ค าส าคัญ: โหยหาอดีต, ภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน  
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1 Graduate student, Master of Education (Thai), Faculty of Education, Thaksin University. 
2 Assistant professor Dr., Department of Thai language, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
  Thaksin University. 
3 Lecturer, Department of Thai language, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
 Thaksin University. 
*Corresponding author, E-mail: dmontig17@gmail.com 
 
Abstract 
 This article was aimed at studying nostalgia as appeared in the movie – Fan Chan 
(My Girl). Data were collected from the movie script of Fan Chan (2003) and descriptively 
analyzed. The study results revealed that there were 3 nostalgic reflections in the movie 
– Fan Chan which were: the nostalgic reflection of friendship without gender segregation, 
nostalgic reflection of childhood happiness, and nostalgic reflection of the popular 
activities in past. The producers used 3 methods to present the nostalgic objectives: 
through children’s behaviors, songs, and symbols. 
Keyword: nostalgia, the movie – Fan Chan (My Girl) 
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องค์ประกอบและบทบาทของพิธีกรรมสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่มีต่อ
ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมและจังหวัดนครศรีธรรมราช1 
 
ปัทมาสน ์สุนทรโอวาท2* และมนตรี มีเนียม3  
 

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์  
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไดร้ับทุนผลการเรียนดเีด่นเข้าศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา 

2 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์, คณะศลิปศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

3 รองศาสตราจารย์, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์, คณะศิลปศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

*Corresponding author, E-mail: Patthamas.s@outlook.com 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของพิธีกรรมสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
และเพ่ือศึกษาบทบาทของพิธีกรรมสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่มีต่อผู้เข้าร่วมพิธีกรรมและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช.ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ.ประกอบด้วย
ค าถามแบบมีโครงสร้างและค าถามแบบปลายเปิด.น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่าพิธีกรรมสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชประกอบไปด้วยพิธีกรรมหลัก
และพิธีกรรมย่อย.พิธีกรรมหลัก.ได้แก่.พิธีบวงสรวง.และพิธีกรรมย่อย.ได้แก่.พิธีอัญเชิญองค์จตุคามรามเทพ 
พิธีทางสงฆ์.พิธีบูชาราหู.พิธีอารตีไฟ.และพิธีเทกระจาด.โดยมีองค์ประกอบในพิธีกรรมประกอบด้วย.ผู้น า 
ในการประกอบพิธี.ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม.ต าแหน่งที่ตั้ง.และเครื่องประกอบพิธี.องค์ประกอบในพิธีกรรมหลัก
และพิธีกรรมย่อยล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างคนกับอ านาจเหนือธรรมชาติ .คนกับ
ธรรมชาติ.และคนกับคน  

นอกจากนี้พิธีกรรมสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยังสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ของ
พิธีกรรมที่มีต่อผู้เข้าร่วมพิธีกรรมและจังหวัดนครศรีธรรมราช.5.ประการ.ได้แก่.1..บทบาทในการตอบสนอง
ความต้องการทางด้านจิตใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรม.2..บทบาทในการสร้างความรู้สึกร่วมของผู้เข้าร่วม
พิธีกรรม.3..บทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างปทัสถานให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรม.4..บทบาทในการ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช.และ.5..บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
นครศรีธรรมราช บทบาทเหล่านี้นอกจากได้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมแล้ว 
ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย  
ค าส าคัญ: ศาลหลักเมือง, พิธีกรรม, นครศรีธรรมราช 
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Elements and roles of the ritual ceremony of Nakhon Si Thammarat City 
Pillar Shrine for participants and Nakhon Si Thammarat Province1 
 
Patthamas Suntorn-ovat2* and Montri Meenium3 
 
1 This article is part of the thesis. Master of Arts Program, Department of Thai and Applied Thai, 

Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University. Received outstanding academic scholarships to 
study at the graduate level. 

2 Graduate student, Master of Arts Program, Department of Thai and Applied Thai, Faculty of Liberal 
Arts, Prince of Songkla University.  

3 Assoc. Prof., Master of Arts Program, Department of Thai and Applied Thai, Faculty of Liberal Arts, 
Prince of Songkla University.  

*Corresponding author, E-mail: Patthamas.s@outlook.com 
 
Abstract 

The purpose of this study was to study the elements and roles of the ritual 
ceremony of Nakhon Si Thammarat City Pillar Shrine for ritual participants and Nakhon Si 
Thammarat Province by using in-depth interviews and informal interviews consisting of 
structured questions and open-ended questions. Present the results of the research by 
descriptive analysis method.  
   It was found that the Ritual Ceremony of Nakhon Si Thammarat City Pillar Shrine 
consists of main rituals and sub-ritual. The main ritual include sacrificial ceremony and 
the sub-rituals, including the summon ceremony of Jatukhamramathep, Buddhist 
ceremony, Rahu worship ceremony, Aarti ceremony, and overturn ceremony. 
The elements in the ritual include leader in the ceremony, ritual participant, location, 
and element in the ceremony. The elements in the main rituals and sub-rituals are 
symbols used in the connection between people and supernatural powers, people and 
nature, and people and people. 
    In addition, the ritual ceremony of Nakhon Si Thammarat City Pillar Shrine reflects 
the roles, duties of the ritual for ritual participants and Nakhon Si Thammarat Province 5 
point including (1) roles in responding to psychological needs for ritual participants; (2) 
roles in creating feelings of ritual participants; (3) roles in fostering morality and creating 
norms for ritual participants (4) role in creating identity for Nakhon Si Thammarat; and (5) 
role in economic development for Nakhon Si Thammarat Province. These roles not only 
meet the basic needs of ritual participants but also helps to build strength and cultural 
stability for Nakhon Si Thammarat as well. 
Keywords: City Pillar Shrine, ritual, Nakhon Si Thammarat  
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ควายชน: ประเพณีเฉพาะถิ่นของชาวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ธนกรณ์ ทองนุ้ย1*, เก็ตถวา บุญปราการ2, ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์3 และพรพันธ์ เขมคุณาศัย2  
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาไทยศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
 มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 รองศาสตราจารย์ ดร., คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวทิยาลัยทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: armsamui.2534@gmail.com 
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  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา.1) ความเป็นมาลักษณะควาย.และการเลี้ยงควายชน 
2) ประเพณีเฉพาะถิ่นการชนควายของชาวเกาะสมุย.จังหวัดสุราษฎร์ธานี .ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร.และภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล.17.คน.และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม.วิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาเชิงวิเคราะห์.ผลการศึกษาพบว่า.1) ความเป็นมา 
ของควายชนในพื้นท่ีเกาะสมุยในอดีตชาวบ้านเลี้ยงควายไว้ไถนาหรือเป็นแรงงานเทียมเกวียน.ยามว่างจาก
การท านา.หรือหลังฤดูเก็บเกี่ยว.จึงได้น าควายมาชนกันในพ้ืนที่นาหรือสวนมะพร้าวเพ่ือความสนุกสนาน 
บันเทิง.ลักษณะควายชนที่ดีได้จากการต่อสู้กันแล้วชนะ.จึงได้มีผู้ประมวลลักษณะดีของควายชนไว้ 
การเลี้ยงดูควายชนจะดูแลเป็นพิเศษ.ทั้งด้านการกิน.การนอน.เพ่ือให้ควายมีพละก าลังในการต่อสู้ .และ
น าไปสู่ชัยชนะ.2) ประเพณีเฉพาะถิ่นของการชนควาย มีการเลี้ยงควายที่มีลักษณะดีเพ่ือชน.มีความเชื่อ
และพิธีกรรมในการแต่งควายชน.การร่ายเวทมนต์คาถา.ของขลังให้กับควาย.เพ่ือหวังชัยชนะ.ปัจจุบัน
ประเพณีควายชนเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว .จึงท าให้เกิดการอนุรักษ์ความเป็น 
อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นสร้างสิ่งกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมประเพณีควายชนเพ่ือยกระดับการพัฒนาและ
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินเกาะสมุยสืบไป 
ค าส าคัญ: ควายชน, ประเพณีเฉพาะถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

21 

 

Buffalo Fighting: Local traditions of Koh Samui People, Surat Thani 
 
Tanakorn Thongnui1*, Kettawa Boonprakarnr2, Nathapong Chittraniratana3  
and Phornphan Khemakunasai2  
 

1 Graduate student, Program in M.A.(Thai Studies), Faculty of Humanities and Social Sciences,  
 Thaksin University.  
2  Assistant professor Dr., Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 
3 Associate professor Dr., Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 
*Corresponding author, E-mail: armsamui.2534@gmail.com 
 
Abstract 
  This article aims to study 1) the history of the buffalo, buffalo characteristics and 
raising buffalo for fighting 2) the local tradition of buffalo fighting of the Koh Samui 
people in Surat Thani Province. Using qualitative research methods to collect data from 
documents and field work by in-depth interviews from 17 key informants and observing 
non-participation and were analyzed by descriptive analysis. The results showed that 1) 
The history of buffalo in the area of Koh Samui in the past, villagers raising buffalo for 
plowing or being a wagon workforce, free time from farming or after harvesting, brought 
buffalo to fight in rice fields or coconut groves for entertainment. The good buffalo style 
is considered from the fight and then wins, so there is a good character of the buffalo. 
Raising buffalo will take special care in both eating, sleeping, making buffalo more 
powerful in the fight to win. 2) The local tradition of buffalo fighting has a good buffalo 
culture that has a strong belief and ritual to decorate buffalo, spell magic, buffalo to 
win. Nowadays, the buffalo tradition is becoming more popular, especially in tourism. 
Thus resulting in the conservation of the identity of the local people, creating incentives 
for promoting buffalo traditions to enhance the development and conservation of local 
cultural heritage to remain in the land of Koh Samui 
Keywords: Buffalo fighting, local traditions 
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การศึกษาประเพณีความเชื่อของชาวไทยกูยที่มีต่อปราสาทปรางค์กู่ ต าบลกู่ 
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ยโสธารา ศิริภาประภากร1*, สุพัตรา วะยะลุน2, ส าเริง อินทยุง3 และสุริยา คลังฤทธิ์4 
 
1 อาจารย์ ดร., สาขาพระพุทธศาสนา, คณะพุทธศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร์  
2 อาจารย์ ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 
3 อาจารย,์ สาขาพระพุทธศาสนา, คณะพุทธศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์
4 นักศึกษาปริญญาเอก, สาขาประชากรและสังคม, มหาวิทยาลยัมหดิล  
*Corresponding author, E-mail: Dr.yasotharar@gmail.com 
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งานประเพณีพิธีกรรรมประจ าปีของชาวไทยกูย.ในเขตอ าเภอปรางค์กู่.อ าเภอปรางค์กู่.จังหวัด 
ศรีสะเกษ.เป็นคติความเชื่อของกลุ่มชนที่ร่วมจัดขึ้นเพ่ือบูชา.ตามคติความเชื่อของชุมชน.และปราสาท
ปรางค์กู่.เป็นจุดหนึ่งที่ชาวไทยกูยใช้ในการจัดงานประจ าปี .ขึ้น.3.ค่ า.เดือน.3.ของทุกปีเป็นวันเซ่นไหว้ 
แสดงความเคารพบูชาต่อปราสาทปรางค์กู่ .มีความเชื่อมาแต่อดีตว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีดวงวิญญาณของ 
บรรพบุรุษ.และดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตอยู่และมีอ านาจเหนือธรรมชาติและค่อยปกปูองรักษา 
คุ้มครองชาวไทยกูย  

ดังนั้น.เมื่อถึงวาระประจ าปีจะรวมกลุ่มเพ่ือบูชาเซ่นไหว้จะมีการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน .มีพิธีการ
บวงสรวงปราสาท.มีการแสดงวิถีชุมชน.แสง.สี เสียง เพ่ือเป็นจุดเพ่ิมความสนใจประเพณีหวัวบุญเบิกฟูา 
มหัศจรรย์เดือนสาม สืบสานประเพณีกูยศรีสะเกษ” โดยมีชนเผ่ากูยในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ านวนมากและมีการสืบทอดของชนกลุ่มนี้ที่ได้ถือและปฏิบัติกันมายาวนาน การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชนชาวไทยกูยกับการแสดงพระนางโพสพ.ในวันหวัวบุญเบิกฟูาด้วยได้จัดการแสดงเกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ความเป็นมา ความเชื่อ และพิธีกรรม ตลอดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่การอิงอาศัยของกลุ่มชนชาว
ไทยกูย.ประเพณีหวัวบุญเบิกฟูาเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่.ได้บอกถึงคุณค่า.ทางด้านการมีส่วนร่วม.ความ
สามัคคี ความปรองดอง.เกื้อกูล.บูชากตัญญูกตเวที  

จุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจสู่ แนวทางทางการน าเสนอเพ่ือการบูรณาการ.การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณของพ้ืนที่ปราสาทปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  
ได้แก่ สถานที่ตั้งที่มีความส าคัญ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และ พ้ืนที่ ท าเล เป็นต้น ปราสาท
ปรางค์กู่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาต านานความเชื่อและพิธีกรรมที่ส าคัญเป็นศาสนสถานที่ใช้
ในการประกอบพิธีกรรมด้านศาสนา และกลายเป็นพ้ืนที่ ท าเล ของชุมชนที่สามารถเป็นจุดสร้างรายได้ 
สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชนชาวไทยกูยให้เป็นที่รู้จัก เป็นพ้ืนที่ที่จัดให้เป็นพ้ืนที่จัดงานประเพณีประจ าปีที่ส าคัญ 
จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ในความหมายของพ้ืนที่ สถานที่ส าคัญที่มีผลในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคม พร้อมทั้งยังเป็นจุดที่เป็นส่วนในการพัฒนาจิตวิญญาณของชุมชนที่เข้ามาจัดกิจกรรมด้าน พิธีกรรม 
การไหว้ บูชา ซึ่งเป็นส่วนในการพัฒนาจิตใจได้ (จิตวิทยา) ทั้งนี้จุดยุทธศาสตร์ยังแปลงไปในด้าน อ่ืนที่สามารถ
เป็นจุดสนใจ และพัฒนามาเป็นการสร้างเอกลักษณ์ในพ้ืนที่นี้ได้ 
ค าส าคัญ: ประเพณีประจ าปี, พิธีกรรม, ปราสาทปรางค์กู่, ชาวไทยกูย 
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The study of the traditions, beliefs of Thai Kui towards Prasang  
Prang Ku, Ku District, Prang Ku District Srisaket Province 
 
Yasothara Siripaprapagon1*, Suphatra Wayalun2, Thittayawadee Intarangkul3  
and Suriya Klaglit4 
 
1 Lecturer Phd., Buddhism, Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
 Surin Campus. 
2 Lecturer Phd., Department of Computer Technology, Faculty of Industrial Technology, 
 Surin Rajabhat University.  
3 Lecturer Phd., Buddhism, Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 Surin Campus. 
4 Doctoral student, Population and society, Mahidol University, Bangkok 
*Corresponding author, E-mail: Dr.yasotharar@gmail.com 
 
Abstract 

The annual tradition of Thai Kui ceremonies in the area of Prang Ku District 
Srisaket Province. This is people's belief which participated in worship. According to 
community beliefs. And Prang Ku Castle is one of the points that Thais Kui used in 
organizing the annual event in the 3rd lunar month of every year. This is worship date. 
Believed in the past that it is an area with the souls of ancestors and holy spirits and 
there are the supernatural powers, protection of Thai Kui people. Therefore, when the 
annual agenda is to include groups to worship, there will be folk art performances. There 
is a ceremony to worship the castle. There is an art show, a community of light and 
sound, as a point of increasing interest.             

“The Wue Boon Bek Fha. The three-months miracle continuing the Si ket 
tradition.”  The Kui tribe in Si Sa Ket Province attending many activities and the 
succession that has long been held. This is a way of life showing the Thai Kui people is a 
good sacrifice tradition believed to be in the castle. There is a holy place established since the 
ancient kingdom. This tradition has organized performances about art, culture, history, 
beliefs and rituals throughout the way of life. The Thai Kui people represent an extensive 
cultural tradition that tells the value the participation, unity, harmony, mutual support, 
gratitude. 

Strategic place, an economic path to the way of presentation for integration. 
Cultural tourism along the ancient archaeological route of Prang Ku Castle a Prang Ku . 
District Sisaket Province. Including important places in politics, economy, society,  
psychology and location. The Prang Ku Castle is located in a region with history, myths, 
beliefs and necessary rituals. There is a religious place used in religious rituals and 
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become a community. The location region can be a revenue-generating point to create 
an identity and know that. An area is organized into an important annual event 
space. There is a strategic point in the specific meaning of the area, significant places 
that have an effect on politics, government, local economy and society. As well as being 
a part of the spiritual growth of the community that came to constitute the activities of 
worship, which is a piece of the development of the mind (psychology). The strategic 
point also converted into others that can be traditionally a specific focus and developed 
properly to establish a unique identity. 
Keywords: annual tradition, ritual, Prasang Prang Ku, Thai Kui. 
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ภูมิปัญญาการท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้ 
วิถีโหนดในอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 
  บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิถีโหนด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจาก
การสังเกตและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล  จ านวน 21 คน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
ที่ท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่  ตีความ และสร้าง
ข้อสรุป น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและบนที่นาจะมีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ
เป็นจ านวนมากจึงได้มีการรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านน าตาลโตนด  
มาท าอาหารได้หลากหลาย น้ าตาลโตนดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมความหลากหลายของอาหาร 
ในชุมชนได้ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาชาวบ้าน, วิถีโหนด, ความมั่นคงทางอาหาร 
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Abstract 
  This article aims to study the wisdom of making palm sugar products in 
enhancing food security under the way of life of palm sugar in Sathing Phra District, 
Songkhla Province. Using qualitative research method, collecting data from observations 
and in-depth interviews from 21 key informants including community leaders, villagers 
who made products from palm sugar, were analyzed by classification, interpretation, and 
conclusions of the study and was presented by descriptive analysis. The research found 
that, the communities in the area of Sathing Phra District, Songkhla Province Most of the 
villagers work in the field of rice farming, and on the rice fields there are a lot of natural 
palm trees. Therefore, the group has made products from palm sugar, using local 
wisdom to make palm sugar for cooking. Palm sugar is an alternative way to increase the 
variety of food in the community, which affects food security. 
Keywords: the Local Wisdom, Way of Life of Palm Sugar, Food Security 
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การวางกรอบผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาในสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บไซต์ไทยรัฐ 
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บทคัดย่อ 
 ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เผชิญกับวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาจากรัฐยะไข่ทางตอนเหนือของเมียนมาร์ 
โดยเป็นเส้นทางของผู้ลี้ภัยทางทะเลที่อพยพไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนี เซีย ประกอบกับมี
ขบวนการค้ามนุษย์ชาวไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการน าชาวโรฮีนจาเข้าประเทศ ซึ่งสื่อมวลชนไทยรายงาน
ข่าวนี้อย่างต่อเนื่องในปี 2558 นี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวาง
กรอบข่าวและแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการวางกรอบข่าวผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา กลุ่มตัวอย่าง คือ เว็บไซต์
ไทยรัฐที่เผยแพร่ข่าวผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2558 การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาเป็นวิธีการในการศึกษา  
 ผลการศึกษา พบว่า กรอบข่าวผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาที่ได้รับการน าเสนอมากที่สุด ได้แก่ กรอบข่าว
กฎหมายที่มุ่งน าเสนอการกระท าผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในคดีการค้ามนุษย์ โดยมีแหล่งข้อมูล ได้แก่ 
ต ารวจ รัฐบาล และคอลัมนิสต์หรือสื่อมวลชน กรอบข่าวดังกล่าวยังได้รับอิทธิพลจากนโยบายของรัฐบาลที่
เชื่อมโยงกับแรงกดดันจากนานาชาติ ขณะเดียวกันจุดยืนทางอุดมการณ์ขององค์กรสื่อ แหล่งข้อมูล และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างก็มีอิทธิพลต่อการวางกรอบข่าวของสื่อมวลชนด้วย  
ค าส าคัญ: กรอบข่าว, ผู้ลี้ภัย, โรฮีนจา, สื่อออนไลน์ 
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Framing the Rohingya Refugee in Online Media: A Case Study of  
Thairath's Website 
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*Corresponding author, E-mail: phirakan.k@psu.ac.th 
 
Abstract 
Thailand is among the countries that had been facing the Rohingya refugee crisis. 
Thousands of Rohingya refugees fled Rakhine State, in the North of Myanmar, aiming to 
seek asylum in Malaysia and Indonesia. Thailand, in consequences, has been a popular 
transit route by boat and land. Moreover, human-traffickers have been involved in illicit 
smuggling of Rohingyas into Thailand. Thus, Thai media pay continuous attention to the 
Rohingya refugee crisis and continue to report the news about this crisis since 2015. The 
objective of this study was to examine the media framing of the crisis and the 
influencers of such frames, using content analysis method. Samples were purposively 
selected from Thairath website between May 1-31, 2015.  

The results showed that the most popular frame was the legislative frame. The 
media frequently presented news about the crimes of Thai government officials in 
human-trafficking of Rohingyas. News sources included police, government, columnist 
and journalist. Furthermore, international pressure over the Thai government policy was 
the influencer of such frame while media ideology, news sources, and situational factors 
also affected the media framing. 
Keywords: News frame, Online Media, Refugee, Rohingya 
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ฟาร์มทะเล: การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้
วิถีเลในพ้ืนที่ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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*Corresponding author, E-mail: sapichai@yahoo.com 
033Hu-NO 
บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท าฟาร์มทะเลของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิถีเลในพ้ืนที่ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 18 คน 
จากผู้น าชุมชน ชาวประมง คนเฒ่าคนแก่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ 
สร้างข้อสรุป น าเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีการรวมกลุ่ม กันประกาศ
แนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์โดยใช้ไม้ไผ่ปักล้อมรอบเพ่ือบ่งบอกอาณาเขตพ้ืนที่ฟาร์มทะเล การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ภายในเขตฟาร์มทะเลพบว่า ชุมชนได้ก าหนดกฎกติกาห้ามท าประมงบริเวณฟาร์มทะเล  
หน่วยงานภาครัฐปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในเขตฟาร์มทะเล หลังจากที่มีการประกาศพ้ืนที่ฟาร์มทะเลพบว่า 
สัตว์น้ ามีจ านวนมากขึ้นและมีหลากหลายชนิด ท าให้วิถีการด ารงชีพมีความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจาก
ชาวบ้านสามารถจับสัตว์น้ าได้ตลอดฤดู และเพียงพอต่อการด ารงชีพ  
ค าส าคัญ: ฟาร์มทะเล, ความมั่นคงทางอาหาร, ประมง 
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Sea Farming: Conservation of fishery resources and food security under 
the Way of Fishery in the area of Sathing Mo Sub-district, Singhanakhon 
District, Songkhla Province 
 
Jedsarid Sangkaphan1*, Kettawa Boonprakarn2, Apirak Chanthawong1,  
Pornpan Khemakunasai2, Natthapong Chitnirat3, Supawadee Thamrat4,  
Chutima Wangbenmud5, Nuntharat Suriyo6 and Nunthiyarat Suriyo6 
 
1 Lecturer, Tinsuranonda Fisheries College. 
2 Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University. 
3  Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University. 
4  Lecturer, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University. 
5  Lecturer Dr., Hatyai Business School, Hatyai University. 
6  Freelance Researcher 
*Corresponding author, E-mail: sapichai@yahoo.com 
 
Abstract 
  This article aims to study the sea farming of the community and the conservation 
of fishery resources in order to strengthen food security under the way of fishery in the 
area of Sathing Mo Sub-district, Singhanakhon District, Songkhla Province. The method of 
study used qualitative research with observation, and in-depth interviews with 18 key 
informants such as community leaders, fishermen, and old people. The data were 
analyzed by classification, interpretation, and conclusions of the study and was 
presented by descriptive analysis. 
  The study found that the community had formed a group to create a 
conservation zone by putting in the bamboo poles to indicate the area of sea farming 
zone. Enhancing food security within the sea farming zone found that, the community 
set up rules prohibiting fishing in the conservation zone, and government agencies 
release aquatic animals in the sea farming zone. After the announcement of the sea 
farming zone, it was found that increasing amount of aquatic animals makes livelihoods 
secure food because villagers are able to catch aquatic animals throughout the season 
and sufficient to live. 
Keywords: Sea farming, Food security, Fishery 
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คุณภาพชีวิตในอิสลาม  
 
ทนงศักดิ์ หมาดทิ้ง1* และซาฝีอี อาด า2  
 
1  นักศึกษาระดับปริญญาเอก, สาขาอิสลามศึกษา, วิทยาลัยอสิลามศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
2  ดร., อาจารย์ประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี
*Corresponding author, E-mail: huhaq99@yahoo.co.th 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอความรู้ หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในอิสลาม ซึ่งเป็น
บทความวิชาการเอกสารเชิงพรรณนาวิเคราะห์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก อัลกุรอาน อัลหะดีษ และทัศนะ
ของปวงปราชญ์อิสลาม จากการศึกษาพบกว่า คุณภาพชีวิตในหลักค าสอนของอิสลามนั้น คือ การปฏิบัติ
ด ารงตนให้ได้รับความสุขด้วยการมีชีวิตที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า การมีคุณภาพชีวิตในโลกนี้จะต้อง
ประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีปัจจัยยังชีพที่สุจริต ด ารงตนด้วยความพอเพียง 
และประกอบคุณงามความดีตามหลักค าสอนของศาสนา ส่วนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกหน้านั้นคือการ
ได้รับผลตอบแทนจากการกระท าบนโลกนี้ ทั้งด้านความศรัทธา สภาวะทางจิตใจ และการปฏิบัติตนต่อ
พระเจ้าและมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้นสิ่งที่ยืนยันถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอิสลามคือการได้รับความสุขทั้ง
สองโลก และได้รับสองสวรรค์ หมายถึง สวรรค์ในโลกนี้ คือ การได้รับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้ง
ปวง และสวรรค์ในโลกหน้า คือ ความพอพระทัยจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยการตอบแทนสรวงสวรรค์อันบรม
สุขถาวรตลอดกาล   
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต, อิสลาม, อัลกุรอาน, อัลหะดีษ  
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Quality of Life in Islam  
 
Tanongsak Madthing1*

 and Syafie Adam2  
 

1  Ph.D. student in Islamic Studies, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani 
Campus. 

2  Dr., Lecturer, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus.  
*Corresponding author, E-mail: huhaq99@yahoo.co.th 
 
Abstract 

The objective of this paper is to present knowledge, principle, About Quality of 
Life in Islam. This paper utilizes documentary research to examine and collect data from 
al-Quran, al-Hadith, and the opinions of Islamic professor. According to the research 
result of research Quality of Life in Islam Is practice to be happy by having a good life 
both in this world and the next world. The quality of life in this world must consist of 
Having good health both physically and mentally With good faith Self-sufficient And 
assemble goodness according to the doctrine of religion. As for the quality of life in the 
world, that is the reward of action on this planet. Both faith Mental state And the 
practice to the God and human. So that the good quality of life in Islam can be 
happiness in both worlds. And received two heavens. It means the heaven in this world 
is receive happiness out of all suffering. And the heaven in the next world is pleasing 
from God by answering the paradise forever.    
Keywords: Quality of Life, Islam, Quran, Hadith 
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การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติ กรณเีรือฟินิกซ์ พีซีไดวฟ์วิง่ล่ม ที่จังหวัดภูเก็ต  
 
ธาริณ ีวิสมิตะนันทน์1*, อัจฉรา ยอดศรี1, วินัย ลือขจร1 และเสริมศักดิ์ ขุนพล2  
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนเิทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
*Corresponding author, E-mail: tarinee.wisamitanan@gmail.com 
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 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารของรัฐในภาวะวิกฤติ 
กรณีเรือฟินิกซ์ พีซีไดวฟ์วิ่งล่ม ที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ 
ไดรฟ์วิ่งทั้งหมดจ านวน 57 ผลงาน  ผลการวิจัยพบว่าหน่วยงานของรัฐมีการด าเนินงานอย่างล่าช้า เพราะ
มีอุปสรรคที่ไม่อาจควบคุมได้ นั่นคือธรรมชาติ แต่ถึงอย่างไรการด าเนินงานก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
ซึ่ งทางการจีนพึงพอใจกับการท างานครั้ งนี้ของไทยมาก เพราะจีนมองว่าไทยท าอย่างจริงใจ  
และแถลงการณ์แจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงประสานงานร่วมกับทางการจีนได้อย่างดี
เยี่ยม ไม่มีการปกปิดข้อมูล ส่วนทางด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนนั้น เห็นได้ชัดเจน
ว่าลดลงมากกว่าเดิม ด้วยเพราะมีหลายเหตุปัจจัย ท าให้ไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแน่ชัดว่าสาเหตุที่
นักท่องเที่ยวมาลดลงนั้นเป็นเพราะเหตุการณ์เรือล่มจริงหรือไม่  
ค าส าคัญ: เรือฟินิกซ์ พีซีไดวฟ์วิ่ง, เรือล่ม, นอมินี, นักท่องเที่ยวชาวจีน, ภูเก็ต 
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Communication and management of crises in case study the capsize of 
Phoenix PC Driving boat at Phuket province. 
 
Tarinee Wisamitanan1*, Autchara Yodsri1, Winai Luekhachon1 and Sermsak Khunpol2  
 
1 Bachelor student, Department of Library, Information science and Communication arts, Faculty of 

Humanities and Social sciences, Thaksin university.  
2  Assist. Professor, Department of Library, Information science and Communication arts, Faculty of 

Humanities and Social sciences, Thaksin university.  
*Corresponding author, E-mail: tarinee.wisamitanan@gmail.com 
 
Abstract 
 This research is a document research. The objective of studying Communication 
and management of crises in case study the capsize of Phoenix PC Driving boat at Phuket 
province. Analyzing documents related to the Phoenix PC Driving boat about 57 papers. 
The results of the research showed that the government agencies had delayed 
operations. Because there are obstacles that cannot be controlled. That is nature, 
however, the operation was accomplished well. Which the Chinese authorities are very 
satisfied with this work in Thailand. Because China considers Thailand to be sincere and 
frankly informative statements as well as coordinating with the Chinese authorities not 
concealment of information. As for the tourism situation of Chinese tourists clearly see 
that it is more than ever Also because there are many factors. Making it impossible to 
clearly indicate that the reason for the decline of tourists is because of a real boat crash. 
Keywords: Phoenix PC Driving boat, Capsized boat accident, Nominee, Chinese tourists, 

Phuket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

35 

 

การจัดการความรู้เพื่อขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  
 
อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์1*, สุขกมล รัตนสุภา2, ช านาญ ขวัญสกุล3 และประเสริฐ กองสง4  
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2 อาจารย์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3 อาจารย์, สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ, ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

*Corresponding author, E-mail: alisa_l@hu.ac.th 
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การสื่อสารกับเกษตรกรให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของวิถีเกษตรอินทรีย์ เพ่ือขยายผลการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ(KM tools) ได้แก่      
การระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) สกัดความรู้
การท านาข้าวอินทรีย์ โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) แล้วจัดเก็บความรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติร่วมกับพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) และมีนักวิชาการเกษตรมาสอนงาน
(Coaching) ควบคู่กับผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE)  และเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) 
จนได้ความรู้ที่ชัดแจ้งเขียนเรียบเรียงออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ใช้เอกสาร
ประกอบการการแบ่งปันความรู้ (Share) เรื่องการท านาข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังที่มีการติดต่อ
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว ภายใต้ Social Network ของกลุ่มเกษตรกร ส่งผลให้เกิดความ
เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน    
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, การผลิตข้าวอินทรีย์     
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Knowledge Management for Extension of Organic Rice Growing Outcome 
of the in Pak phanang river basin 
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and Prasert Kongsong4 
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 Rajamangala University of Technology Srivijaya. 
4 Academic Expert of Land reform, Agricultural Land Reform Office. 

 
Abstract 
  Communication for Extension of Organic Rice Growing Outcome of the in Pak 
phanang river basin. By using knowledge management (KM tools): brainstorming, 
community of pratice-CoP, storytelling, and stored knowledge to practice with mentor 
and after action review and coaching by agricultural scientists, Center of Excellence-CoE, 
peer assist, work manual. as well as sharing and social network of hectares under rice 
farmers. It results in strengthening sustainably. 
Keywords: Knowledge Management, Organic Rice 
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ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฟังภาษาจีนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน               
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ กรณีศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ In Country Study 
Program ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
นุจรีย์ สุทธิพันธ์1* 
 
1 อาจารย,์ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต, สาขาภาษาจีน, ส านักวิชาศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
*Corresponding author, E-mail: bailuhappy889@hotmail.com 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฟังภาษาจีน และระดับ
ความสามารถในการฟังภาษาจีนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
ทักษะการฟังและทักษะด้านอ่ืนๆ ของนักศึกษา โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าร่วมโครงการ In Country Study Program ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบความสามารถ
ทางด้านการฟัง แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฟังภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาจีน
มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการสอน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 รองลงมาคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ส่วนปัจจัยด้านตัวผู้เรียนมีผลต่อทักษะการฟังภาษาจีนของนักศึกษาน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.06 ในด้านระดับความสามารถทางการฟังภาษาจีนของนักศึกษาก่อนและหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ In Country Study พบว่าก่อนไปประเทศจีนนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 54.55 มีระดับ
ความสามารถในการฟังภาษาจีนอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อนักศึกษากลับจากประเทศจีน พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 56.82 มีระดับความสามารถทางด้านการฟังภาษาจีนอยู่ในระดับสูง ซึ่งดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับก่อนการเข้าร่วมโครงการ 
ค าส าคัญ: ปัจจัย, ทักษะการฟัง, นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน, In Country Study 
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Factors affecting Chinese language listening skills of Chinese language 
students, Walailak University --- case study for students participating in In 
Country Study Program for the academic year 2017 
 
Nujaree Suttiphan1* 
 

1  Lecturer, Chinese Program, School of Liberal Arts, Walailak University 
*Corresponding author, E-mail: bailuhappy889@hotmail.com 
 
Abstract 

This research intends to study the factors affecting Chinese listening skills which 
in turn affect Chinese Language proficiency level for the 3rd year Chinese students of 
Walailak University. The results of the study will be adapted to develop the listening 
skills of the students. The population of this study is 44 3rd year students in the Chinese 
Program at Walailak University. Research Instruments are the questionnaire, a listening 
test, and interviews. The frequency, percentage, mean, and standard deviation of the 
results were subsequently analyzed. 

The findings revealed several factors affecting the Chinese listening skills of most 
Chinese students. Teaching was the highest scoring factor with an average of 4.17. 
Environmental factors scored second, with an average of 4.13. Factors affecting listening 
ability was minimal with an average of 4.06. The result of listening ability of the students 
before the In Country Study was found to be 54.55, which is considered to be a medium 
level. However, when they return from China, it was found that most of the students 
had a higher level of listening ability in Chinese, scoring better compared to before 
joining the project and matching with the survey results of In Country Study Program in 
Native Countries.  
Keywords: Factor, listening skills, Chinese language students, In Country Study 
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สภาพการใช้ภาษาจีนของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ าคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  
 
กาญจนารัติ อุไรรัตน์1*, มาธุรี อุไรรัตน์2, อัฐพร ชาญชญานนท์1, ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ1 
และเสาวนีย์ รัตนอรุณ3 
 

1 อาจารย์, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ, วิทยาลัยนานาชาตดิิษยะศริน, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 นักวิจัยอิสระ  
3 อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, วิทยาลัยนานาชาตดิษิยะศริน, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
*Corresponding, E-mail: Kanjanarat@hu.ac.th 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ภาษาจีนของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ า  
คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ าคลองแหทั้งบนบก และในเรือจ านวน 20 คน 
ผลการศึกษาพบว่าสภาพการใช้ภาษาจีนของผู้ประกอบการร้านค้ายังมีน้อยมาก แต่จะมีการใช้ภาษา 
อังกฤษ และภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร วิธีการสื่อสารของผู้ประกอบการร้านค้า คือใช้วิธีการ
เขียนปูายบอกชื่อสินค้า และราคาสินค้า ใช้การสนทนาบอกชื่อสินค้า แนะน าสินค้า และบอกราคาสินค้า 
รวมถึงใช้ท่าทางในการบอกราคาสินค้า โดยทักษะและวิธีการเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
รอบตัว การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้าโครงการฝึกอบรม และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
ร้านค้า 
ค าส าคัญ: ภาษาจีน, ตลาดน้ าคลองแห, ผู้ประกอบการร้านค้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

40 

 

Chinese Language of Sellers and Vendors in Khlong Hae Floating Market, 
Songkhla Province   
 
Kanjanarat Urairat1*, Mathuree Urairat2, Auttaporn Chanchayanon1, 
Tidarat Noysuwan1 and Saowanee Rattanaaroon3  
 

1 Lecturer, Business Chinese, Didyasarin International College, Hatyai University.  
2 Independent Researcher.                          .  
3 Lecturer, Tourism Industry, Didyasarin International College, Hatyai University.  
*Corresponding, E-mail: Kanjanarat@hu.ac.th 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the Chinese language uses of the sellers 
and vendors at Klong Hae Floating Market, Hatyai District, Songkhla Province. The 
qualitative approaches, in-depth interviews and participatory observations were used 
with the sellers and vendors in Klong Hae Floating Market both on land and on boats, 
total 20 persons. The Chinese language uses of the sellers and vendors remain minimal. 
Normally, they use English language and Malay language for communication. They write 
down the names and price of products on labels. They make conversations to tell the 
products’ names, to recommend products and to tell the product prices. They also use 
gestures to tell product prices. These skills and methods caused by learning from the 
surrounding environment, self-learning, training programs, and the experience of the 
shop operators.  
Keywords: Chinese Language, Khlong Hae Floating Market, Sellers and Vendors   
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ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
สุพัตรา วัฒนสงค์1*, วิรัตน์ ธรรมาภรณ์2 และละมุล รอดขวัญ2 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
2 อาจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
*Corresponding author, E-mail: Wattanasong17052534@gmail.com 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่า IOC เท่ากับ .96 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเท่าเทียมของความ
แปรปรวนการทดสอบที การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความแตกต่า งรายคู่ และ
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1.  ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร

โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน  
2.  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน                

มีทัศนะต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 
6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหารายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้มากเกินความจ าเป็น ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รายวิชาน้อยลง 2) หลักสูตรการผลิตครูกลับไปกลับมาไม่แน่นอน ควรมีการส ารวจความคิดเห็นจากครู
โดยตรงก่อนการปรับเปลี่ยน 3) ครูยังมีการท างานวิจัยน้อย ควรสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยให้กับครู                      
4) โรงเรียนควรให้ความส าคัญในการศึกษาท่ีต้องการของชุมชนเป็นอันดับแรก 5) การใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนไม่ทั่วถึง ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ทั่วถึงทั้งในเขตเมืองและชนบท 6) ครอบครัว
ยากจนละเลยการศึกษาบุตร ควรส่งเสริมครอบครัวยากจนให้สนับสนุนการศึกษาของบุตรมากขึ้น 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการด าเนินงาน, แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน 
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The efficiency of the implementation of the educational development 
strategy plan of Ministry of Education No.12 (2017-2021) according to the 
views of the school principals under the Primary Educational Service Area 
Office in Nakhon Si Thammarat Province. 
 
Supattra Wattanasong1*, Wirat Thammapon2 and Lamoon Rodkuan2 
 

1 Graduate student, Department of Master of Education Degree, Faculty of Educational Administration,  
Southern College Of Technology. 

2 Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Southern College Of Technology. 
*Corresponding author, E-mail: Wattanasong17052534@gmail.com 
 
Abstract 

This research purpose to 1) Study the efficiency of the implementation of the 
educational development strategy plan according to the views of the school principals. 
2) To compare the efficiency of the implementation of the educational development 
strategy plan according to the views of the school principals according to gender, age, 
education level, experience, and school size. 3) To study problems and suggestions for 
implementation of the educational development strategy plan, The sample was 243 
school principals under the Primary Educational Service Area Office in Nakhon Si 
Thammarat Province, The instrument used to collect data is a questionnaire with an 
estimation scale with a confidence value of .96 Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way variance analysis, comparison of 
paired difference and content analysis. 

The research results can be summarized as follows: 
1. The efficiency of the implementation of the educational development strategy 

plan according to the views of the school principals. Overall, a good level in all aspects. 
2.The compare the efficiency of the implementation of the educational 

development strategy plan according to the views of the school principals according to 
gender, age, education level, experience, and school size. Overall, is not different. 

3. Analysis of problems and suggestions in the implementation of the educational 
development strategy plan consists of 6 aspects as follows. 1) Problems in courses or 
group learning more than necessary so should improve the curriculum to have fewer 
courses. 2) The course of production of teachers is uncertain. There should be direct 
survey opinions from teachers before changing the policy. 3) Teachers also have little 
research work that should create motivation for conducting research for teachers. 
4) Overlook education from a nearby area should give the importance of education in 
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the community first. 5) The use of technology in teaching and learning is not thorough 
should encourage the use of technology thoroughly in both urban and rural areas. 
6) Poor families neglect child education should encourage poor families to support their 
child's education more. 
Keywords: the efficiency of the implementation, the educational development strategy 

plan, the school principals 
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ความคาดหวังและสภาพจริงการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและ 
ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่  
 
รูฮานี ด าดี1*, ละมุล รอดขวัญ2 และหรรษา  นิลวิเชียร2 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาบริหารการศึกษา, วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ 
นครศรีธรรมราช 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 
*Corresponding author, E-mail: Sakul_krabi@hotmail.co.th 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความคาดหวังและสภาพจริงการบริหารงานวิชาการตาม
ทัศนะของผู้บริหารและครู 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับสภาพจริงการบริหารงานวิชาการ
ตามทัศนะของผู้บริหารและครู 3) ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับสภาพจริงการบริหารงาน
วิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการฝุายวิชาการและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ และก าหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 303 คน ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามระดับความคาดหวังและ
สภาพจริงการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดและประเมินผล 4) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 7) การนิเทศการศึกษา แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับที่มีความเชื่อมั่น
โดยรวมความคาดหวังและสภาพจริงการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดกระบี่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ พหุคูณ
ด้วยวิธีวิเคราะห์ (Least Significant Difference: LSD) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความคาดหวังและสภาพจริงการด าเนินงานบริหารวิชาการ โดยภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครู 

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพการบริหารงาน
วิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่ 
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3. ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับสภาพจริงการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครู พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีเพศ ต าแหน่งและขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
การบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส าหรับทัศนะต่อสภาพจริงการบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันตามตัวแปร เพศ และต าแหน่ง แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, สภาพจริง, การบริหารงานวิชาการ 
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Expectations and the State Academic Administration as perceived by 
Private School Directors and Teachers in Krabi Province. 
 
Ruhanee Domdee1*, Lanmun Roodkhuan2 and Hansa Nilivichien2 
 

1  Graduate student, Master of Education Program in Educational Administration, Southern College of 
Technology  

2  Faculty of Humanities and Social Science, Southern College of Technology 
*Corresponding author, E-mail: Sakul_krabi@hotmail.co.th 
 
Abstract 
 This research was aimed to study 1) the Expectations and the State Academic 
Administration as perceived by Private School Directors and Teachers.  2) the 
Relationship between the Expectations and the State Academic Administration as 
perceived by Private School Directors and Teachers.  3) the Difference between the 
Expectations and the State Academic Administration as perceived by Private School 
Directors and Teachers. The samples were the Private School directors, the deputy 
directors of the Academic Affairs Administration and teachers in the Private School in 
Krabi Province. The researcher used the Taro Yamane’s Formula and configured 
acceptable deviation at 0.5. The samples were made up of 303 people with the stratified 
random sampling by school sizes. The data were collected by questionnaires with the 1-
5 rating scale of Expectations and the State Academic Administration as perceived by 
Private School directors and teachers in 7 fields: 1) Development of school curriculum. 2) 
Development of learning process. 3) Learning Measurement and Evaluation. 4) The 
research for educational development. 5) Development of instructional media, 
educational Innovation and Technology. 6) Internal Quality Assurance. 7) Educational 
Supervision which had reliability including the Expectations and the State Academic 
Administration as perceived by Private School Directors and Teachers in Krabi Province. 
Statistics used for data analysis included mean, standard deviations, Pearson Product – 
Moment Correlation Coefficients, One-Way ANOVA and Multiple Comparisons Analysis. 

The results of the research were: 
1. The Expectations and the State of the Academic Administration have no 

relationship with the Perception of the State Academic Affairs Administration. 
2. The relationship between the Expectations of the Academic Administration as 

perceived by Private School Directors and Teachers in Krabi entirely and individually has 
no relationship with the State of Academic Administration as perceived by Private School 
Directors and Teachers in Krabi. 
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3.The difference between the expectations and the state of the Academic Affair 
Administration as perceived by Directors and Teachers   are found that the directors and 
teachers in different sex, position and school sizes have got the Expectations toward the 
Academic Affairs Administration totally similarly. To the perception of the State 
Academic Affair Administration it totally has no difference in sex variation and position 
but the difference of school sizes was statistically significant at .01 significance level. 
Keywords:  Expectation, State, Academic Affairs Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

48 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 
ซิตีคอลีด๊ะ บินติอะสร1*, ละมุล รอดขวัญ2 และหรรษา นิลวิเชียร2 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาบริหารการศึกษา, วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้  
2 ดร., คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
*Corresponding author, E-mail:  siticholidabinti1@gmail.com 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 2) ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 299 คน ได้จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรทาโร ยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า               
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเชื่อมั่นโดยรวม .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับดี เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
ดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลัก
คุณธรรม 

2. ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามทัศนะของครู ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการ
บริหารงานบุคคล  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพในการบริหารงานตามทัศนะ
ของครูในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก (r = .889) มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .858 ถึง .900 
ค าส าคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, ประสิทธิภาพ  
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Abstract 

This survey research aim to study 1) good governance administration Percieved 
by teachers under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Office, Area 1.       
2) effectiveness of administration Percieved of teachers’ place of education under 
Nakhon Si Thammarat  Primary Educational Service Office, Area 1 and 3) relationships 
between good governance and effectiveness of administration of primary schools 
teachers’ place of education under Nakhon Si Thammarat  Primary Educational Service 
Office, Area 1. Research sample consisted of 299 teachers from primary schools Nakhon 
Si Thammarat Primary Educational Service Area 1 by using Taro Yamane with confidence 
level of 95%. The Research instrument was five levels rating scale questionnaire which 
had reliability coefficient of .97.Statistics used in this research were percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson’s Correlation.   

Research result 
1. An overall and each aspect of good governance administration were at good 

level,ranking from by responsibility, participation, value, transparency, rule of law and merit. 
2. An overall and each aspect of effectiveness of administration were at good level, 

ranking forn academic, budget, general administration, and human resources. 
3. The overall relationship between good governance administration and the 

overall effectiveness of administration was very high (r=.889) and statistically significant at 
.001 level. 
Keywords:  Administration, Good Governance, Effectiveness   
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
 
ณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์1*, ละมุล รอดขวัญ2 และหรรษา นิลวิเชียร3 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาบริหารการศึกษา, วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต ้

นครศรีธรรมราช 
2 ดร., คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้
*Corresponding author, E-mail: narongritjip@gmail.com  
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ 3) เพื่อหาตัวพยากรณ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  จ านวน 234 คน 
โดยใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าและ
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likirts fiverating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค านวณหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficie) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าในการบริหารงานของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  

2. ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ สูงที่สุดกับประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.788 

4. ภาวะผู้น าที่เป็นตัวพยากรณ์ต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวม คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม พฤติกรรมด้านการวางแผน และพฤติกรรมด้าน
การมีคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.185, 0.261 
และ 0.207 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (ß) เท่ากับ 0.261, 0.342 
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และ 0.0317 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ
เท่ากับ 1.438 

โดยสรุป ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีมากเมื่อเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยใน 3 ล าดับแรกได้แก่ พฤติกรรมด้านการวางแผน และพฤติกรรมด้านการมีคุณธรรม
และจริยธรรม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์ทางบวกโดยพฤติกรรมด้านการวางแผน เป็นพฤติกรรมของภาวะผู้น าที่ดีที่สุดในการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง หาวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ และ ผู้บริหาร
สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ ข้อสนเทศที่ได้ในการศึกษา
ครั้งนี้สามารถน าไป ใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้จากผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ส าหรับผู้บริหารในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
  1.1 ภาวะผู้น าในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อ 
พฤติกรรมด้านการมุ่งประสงค์ และพฤติกรรมด้านการท างานเป็นทีม ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร่วมงาน 
  1.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ
ต่อ ประสิทธิภาพของการบริหารทั่วไป ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การดูแล ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัย 
  1.3 จากการศึกษาภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวม การบริหารงานงบประมาณ และ การบริหารงานบุคคล ให้ส าเร็จได้ด้วยดีผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้ความส าคัญในพฤติกรรมด้านการมุ่งประสงค์ ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วมในกระบวนการท างาน ส่วนประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มี
คุณภาพ 
  1.4 สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาใช้วัดด้านพฤติกรรมด้านการวางแผน ในเรื่องของการให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ร่วมงาน แล้วพยากรณ์ประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหารได้มากยิ่งขึ้น ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในพฤติกรรมด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเรื่องของการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและ
คุณธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ให้ความส าคัญใน พฤติกรรมด้านการมุ่งสัมพันธ์รายบุคคลในเรื่องของการให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาแก่
ผู้ร่วมงาน 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นสาเหตุให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรเป็นต้น 
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.4 ควรใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (วิถี) หรือ SME เพ่ือบอกปัจจัยที่ส่งผ่านปัจจัยตัวๆ 
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Relationships between Leaderships and Administration Efficiencies of 
School Administrators under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary 
Education Area 
 
Narongrit Keereerat1*, Lanmun Roodkhuan2 and Hansa Nilivichien3 
 
1 Graduate student, Master of Education Program in Educational Administration, Southern College of 

Technology  
2 Dr., Faculty of Humanities and Social Science, Southern College of Technology 
3 Faculty of Humanities and Social Science, Southern College of Technology 
*Corresponding author, E-mail: narongritjip@gmail.com  
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the leadership and efficiency of 
school administrators 2) to study the relationship between leadership and administration 
efficiency of school administrators and 3) to find the predictors between conditions 
Leaders and administration efficiency of school administrators Under the Office of 
Nakhon Si Thammarat Primary Education Area The sample used in this research was 234 
administrators under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Education Area, using 
Krejcie and Morgan table to determine the samples size and using Multistage Random 
Sampling). The Research tool measuring the leaderships and administration efficiencies 
of school administrators was a rating scale of 5 levels Likirt scale. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean standard deviation, Pearson's Product Moment 
Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The results were as follows 
 1. Administrative leadership of administrators Area The overall level was very good. 

2. Management efficiency of school administrators Under the Office of Nakhon Si 
Thammarat Primary Education Area Office The overall level was very good. 

3. Relationship between leadership had a positive relationship at the level The 
highest and the administrative efficiency of school administrators as a whole, with 
statistical significance at 0.01 with correlation coefficient 0.788 

4. Forecasting leadership on overall administrative efficiency of school 
administrators as a whole was the leadership of school administrators, including planning 
behavior And moral and ethical behavior With the coefficient of forecasting in the form 
of raw scores (B) equal to 0.185, 0.261 and 0.207, respectively, with the forecast 
coefficient in the standard score (ß) equal to 0.261, 0.342 and 0.0317 respectively with 
statistically significant at 0.01 and the equation constant in the raw score was 1.438. 
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By summarizing the efficiency of school administrators under the Office of 
Nakhon Si Thammarat Primary Education Area Office depends on the leadership of the 
school administrators as a whole, at a very good level when the average value was 
ranked in descending order in the first three, planning behavior And moral and ethical 
behavior As for the relationship between various leadership positions That affects the 
efficiency of school administrators Positively correlated with planning behavior was the 
behavior of the best leadership in the management of effective executives. Therefore, 
the school administrators should have the evaluation results to be updated and 
developed continuously. Find a variety of ways to make the job successful, and the 
management can determine the operational procedures that result in successful 
implementation of the action plan. Information obtained in this study can be taken. 
Used as a guideline for managing schools to be more efficient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มการศึกษา 
Education Session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

56 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 
ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ1* และอภิรดี เจียมแดง2  
 
1 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ , 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
*Corresponding author, E-mail: litec.liw@gmail.com 
117Ed-NO 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความ โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนแบบปรนัย 3) ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจ านวน 2 ชุด คือแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความจากบทความและแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 117 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 38 คน 
  ผลการวิจัยพบว่า หลังจากใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน 
จับใจความ โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.77 และมีไม่
ผ่านเกณฑ์ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.23 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังที่ดีขึ้นเมื่อใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญทั้ง 2 ชุด มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์, การอ่านจับใจความ, บทร้อยกรอง, บทความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

57 

 

The Development of Comprehensive Reading Achievement by Skill 
Training of Mattayom 3 Students Plublic School 2 (Wat Kapahang Surin), 
Mueang District, Trang Province 
 
Chayathat Aiewruengsurat1* and Apiradee Jiamdeang2 
 
1 Lecturer Department of Thai for Business Communication, Faculty of Education and Liberal Arts, 

Hatyai University 
2 Undergraduate students, Department of Thai Language, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai 

University 
*Corresponding author, E-mail: litec.liw@gmail.com 
 
Abstract 
  Comprehensive reading is a critical skill for successful literature learning and 
examination scoring. This study aimed to develop comprehensive reading achievement 
of Mattayom 3 students by skill training, and to compare individuals’ pre- and post-
training achievements. Tools comprised of 1) learning management plan 2) pre- and 
post-training multiple choice question (MCQ) 3) comprehensive reading skill examination 
– article and poem based. A total of 38 subjects from Mattayom 3/1 were enrolled with 
specified randomization from Mattayom 3 students (117 persons). 
  The article- and poem-based training revealed improvement in post-training 
scoring, which passed criteria at 65.77% of students (25 students), and there was the 
statistically significant of development of comprehensive reading achievement at p-value 
< 0.05. 
Keywords: achievement, comprehensive reading, poem, article 
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ผลของการใช้ชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวกลยุทธ์อภิปัญญา 
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          
 
ปทุมรัตน ์บัวแก้ว1*, ชิดชนก เชิงเชาว์2 และธีรพงศ์ แก่นอินทร์3 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตาน ี
2 รองศาสตราจารย์ ดร., ภาควิชาวัดและประเมินผล, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
3 รองศาสตราจารย์ ดร., ภาควิชาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
*Corresponding author, E-mail: iibaibua3@gmail.com 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของการใช้ชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนว  
กลยุทธ์อภิปัญญาต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มเปูาหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี จ านวน 60 คน 2 ห้องเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่ม
ควบคุม 30 คน วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้ชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนว 
กลยุทธ์อภิปัญญาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ก่อนและ
หลังการใช้ชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนว 
  กลยุทธ์อภิปัญญาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการใช้ชุดฝึกความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวกลยุทธ์อภิปัญญากับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ชุดฝึก ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามแนวกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 18 ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนว
กลยุทธ์อภิปัญญาแบบฝึกหัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดฝึกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและหาค่าคะแนนพัฒนาการ
ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ ผลการวิจัยพบว่า 
  1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนเท่ากับ  84.75 
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
  2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนการใช้
ชุดฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
  3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
  4. ระดับความพึงพอใจต่อชุดฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมทุกด้านคือ ด้านองค์ประกอบ
ของบทเรียน ด้านบรรยากาศ กิจกรรมการเรียนการสอน ประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การใช้กลยุทธ์อภิปัญญา, การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย 
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Effects of Critical Thinking Abilities Learning Package on Metacognitive 
Strategies on Critical Thinking Abilities of Grade 12 Students 
 
Patumrut Buakawg1*, Chidchanok Churngchow2 and Theeraphong Kaenin3  
 
1 M.Ed. (Curriculum and Instruction), Graduate Student, Department of Education, Faculty of 

Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus. 
2 Ph.D. (Curriculum and Instruction), Assistant Professor, Department of Education, Faculty of 

Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus 
3 Ph.D. (Research Design and Statistic), Assistant Professor, Department of Education, Faculty of 

Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus 
*Corresponding author, E-mail: iibaibua3@gmail.com 
 
Abstract 
  This research studied the effect of using the critical thinking ability training set 
according to the metacognitive strategy on critical thinking ability of Grade 12 Students 
the target group is grade 12 students studying in the 1st semester of academic year 2018   
  Research objective 
 Critical thinking ability level of Mathayom Suksa six students after using the 
critical thinking ability training set according to metacognitive strategies critical thinking 
ability after using the Critical thinking training in accordance with metacognitive strategies 
and critical thinking ability of students  who do not use training sets. Satisfaction with 
using the ability training set critical thinking according to the metacognitive strategy of 
mathayom suksa six students. Spent 18 hours of research 
  1).Students receiving learning management according to the metacognitive 
strategy with critical thinking ability higher than students using normal teaching methods 
with statistical significance level of .05 
  2).The students who received learning management according to the 
metacognitive strategy had higher scores after using the training set before using the 
training set with statistical significance at .05 level. 
  3).The students who received the learning management according to the 
metacognitive strategy had the effect after using the training set higher than the students 
using the conventional teaching method with statistical significance level of .05. 
  4).After learning critical thinking according to the metacognitive strategy Students 
had a high level of satisfaction with the critical thinking ability training set. 
Keywords: critical thinking, Using metacognitive strategies, Deductive reasoning 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในทักษะการคิดขั้นพื้นของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการเรียนรู้ 
แบบ K–W–L 
 
วิสุทธิ์ ตรีเงิน1* 

 
1 อาจารย์ประจ า, วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
*Corresponding author, E-mail: wisut.tre@dpu.ac.th 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K–W–L 2) 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
กรุงเทพมหานครฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 85 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม หรือวิชาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อมในประเทศ” ในปี
การศึกษา 2556โดยให้เป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
K–W–L การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบแผนการทดลอง
เป็นแบบ Pretest – Posttest Control Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t – test Independent ใน
รูป Different Score ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศ จากการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L และเรื่อง ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในประเทศ จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความสามารถในทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาจากการจัดการเรียนโดย
การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การเรียนรู้แบบ K–W–L, 

ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
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ACHIVEMENT AND ABILITY IN BASIC THINKING SKILLS BY USING PROBLEM – 
BASED LEARNING ANDK–W–L LEARNING TECHNIQUE 
 
Wisut Treengoen1* 
 
1 Lecturer, College of Integrative Medicine, Dhurakij Pundit University 
*Corresponding author, E-mail: wisut.tre@dpu.ac.th 
 
Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study learning achievement of Dhurakij 
Pundit University’s students from learning by using problem – based learning and K-W-L 
learning techniques. 2) to study basic thinking skills of Dhurakij Pundit University’s 
students from learning by using problem base learning and K-W-L learning techniques. 
The samples were 85 of the second year students in the academic year 2013 of 
Marketing major, Logistics and Supply Chain and Industrial Management major at the 
Faculty of Business Administration at Dhurakij Pundit University, Bangkok, The 
instruments for this research were the K-W-L lesson plan, problem base learning and the 
achievement test. The pretest-posttest control group design was used in this research. 
The data were analyzed using t-test independent of difference score. The learning 
outcome firstly indicated that the achievement science and technology for quality of life 
on ecology from using K-W-L learning techniques on environment, issues in in the topic 
of environmental problems of the country from learning by using problem – based after 
studying higher than before learning significantly statistical level of .05. and the second 
indicated that basic thinking skills of students from learning management by using 
traditional learning techniques K-W-L and learning by using problem – based after 
studying higher than before learning significantly statistical  level of .05 
Keywords: learning Achievement, problem – based learning, learning techniques K-W-L, 

Basic thinking skills 
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นวัตกรรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับรายวิชา 450121-
54 และ 450128-59 ศิลปะการแสดงเอเชียร่วมสมัย 

 
มุจรินทร์ อิทธิพงษ์1* 

 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ภาควิชานาฏยสังคีต, คณะอักษรศาสตร,์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
*Corresponding author, E-mail: mittiphong@gmail.com 
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บทคัดย่อ 
  นวัตกรรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับรายวิชา 450121-54 
และ 450128-59 ศิลปะการแสดงเอเชียร่วมสมัย มุ่งพัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของรายวิชา  เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเต็มที่ 
  ผลการพัฒนาโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน พบว่า คุณค่าและประโยชน์ของสื่อการสอน 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับขั้นตอนการใช้และการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เมื่อน าสื่อการสอนสร้างสรรค์ 
“เพลงตลกตุ๊กแก” มาทดลองใช้ในรายวิชาดังกล่าว สามารถสนับสนุนผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง  
ค าส าคัญ: นวัตกรรม, การออกแบบสื่อสร้างสรรค์, การเรียนการสอน, ศิลปะการแสดง 
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The Innovation of Creative Instruction Media Design for Learning 450121 – 
54 & 450128 – 59 Asian Contemporary Performing Art. 

 
Mutjarin ittiphong1* 

 
1 Assistant Professor, Department of Drama and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University  
*Corresponding author, E-mail: mittiphong@gmail.com 

 
Abstract 
  The innovation of creative media design for learning 450121 – 54 & 450128 – 59 
Asian Contemporary Art, aims to develop and design the new instructional media 
conform to the content and characteristics of the course, which cause the efficiency 
learning process lead to the achievement. 
  The development of the innovation learning project found that the value and 
utility of instructional media, refer to the relation of the using algorithm and elements of 
design. The usability of creative instructional media design “Plang - Talogtukkae” in this 
course has been encouraged students for entirely learning.  
Keywords: Innovation, Creative Media Design, Learning, Performing Art 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสร่วม
กับการใช้สะสมงานกับการเรียนรู้แบบปกติ 
 
รัตน์พีภรณ์ คงหนู1*, จุฑารัตน์ คชรัตน์2 และจุไรศิริ ชูรักษ์3 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, คณะศึกษาศาสตร์และ
ศิลปศาสตรม์หาวิทยาลัยหาดใหญ ่

2 ผู้ช่วยศาสตรจารย์, สาขาวิชาการประถมศึกษา, คณะศึกษาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
3 ผู้ช่วยศาสตรจารย์, โปรแกรมวิชาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานก่อน
เรียนและหลังเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม
ร่วมกับการใช้สะสมงานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสซึมร่วมกับการใช้สะสมงานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและเพ่ือ
ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม
ร่วมกับการใช้แฟูมสะสมงานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี สังกัดอาชีวศึกษาปัตตานี ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560จ านวน2ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 64คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการสุ่ม
สถานศึกษามาในขั้นแรกจากนั้นในขั้นต่อไปท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มมีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ และ
แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) การทดสอบทีแบบอิสระ (Independent t - test) และการ
ทดสอบทีแบบไม่อิสระ (Dependent t - test) 
 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบปกติและกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม
ร่วมกับการใช้แฟูมสะสมงานมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับการใช้แฟูมสะสม
งานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติพบว่าหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผล
การประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินเจตคติของกลุ่มที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสซึมร่วมกับการใช้แฟูมสะสมงานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: คอนสตรัคติวิส, การใช้แฟูมสะสมงาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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A COMPARISON ON THE LEARNING ACHIEVEMENT OF BASIC MATHEMATICS 
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USING THE LEARNING MANAGEMENT ACCORDING TO CONSTRUCTIVISM 
THEORY ASSOCIATED WITH USING THE PORTFOLIO WITH NORMAL LEARNING 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare the achievement of Basic Mathematics 
of Student before and after using the Learning Management According to Constructivism 
Theory Associated with Using the Portfolio with Normal Learning. To compare the 
achievement of Basic Mathematics between Using the Learning Management According 
to Constructivism Theory Associated with Using the Portfolio with Normal Learning. To 
satisfaction of the students towards Mathematics of between Using the Learning 
Management According to Constructivism Theory Associated with Using the Portfolio with 
Normal Learning and To study the attitude towards mathematics. According to the study, 
the samples used in this study were Certificate of Vocational Education Student, Level 1 
at Saiburi Industrial and community Education College on the semester 1, 2017 
academic year were through used stratified random sampling study was a first step, the 
next step in the sampling units wascluster random sampling.The instruments were 
Lesson plan, achievement test, satisfaction Questionnaire and Test of attitude towards 
mathematics. The statistics used for data analysis were percentage, mean, S.D., 
Independent t - test and Dependent t – test. 

The research results were as follows: Achievement between before and after 
using Normal Learning difference was statistically significant levels .001. Achievement 
between before and after using the Learning Management According to Constructivism 
Theory Associated with Using the Portfolio difference was statistically significant levels. 
001. The comparison of achievement between the Learning Management According to 
Constructivism Theory Associated with Using the Portfolio and Normal Learning found 
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that Before this study, no differences. After difference was statistically significant levels 
.05.The students’ satisfaction and Assessment attitude towards mathematics using the 
Learning Management According to Constructivism Theory Associated with Using the 
Portfolio and Normal Learning was very high level 
Keywords: Constructivism, Portfolio, Achievement 
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การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีปกติและที่เรียนด้วยชุดการสอน วิชางานฝึกฝีมือ 1 
 
ชาญยุทธ ทองประพันธ์1*, จุฑารัตน์ คชรัตน์2 และจุไรศิร ิชูรักษ์3 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, 
คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

2 ผู้ช่วยศาสตรจารย์, สาขาวิชาการประถมศึกษา, คณะศึกษาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
3  ผู้ช่วยศาสตรจารย์, โปรแกรมวิชาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดการสอนงานฝึกฝีมือ 1 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ก่อน
เรียนและหลังเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติและกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางาน
ฝึกฝีมือ 1 เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติและกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานฝึกฝีมือ 1และเพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางาน
ฝึกฝีมือ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีและวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 รวมจ านวน 135 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือชุดการสอนวิชางานฝึกฝีมือ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ และแบบวัดเจตคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบทีแบบอิสระ (Independent               
t - test) และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (Dependent t - test) 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติและ
กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการสอน วิชางานฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติและกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุ ดการสอนวิชางานฝึก
ฝีมือ 1 พบว่าหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการประเมินเจตคติ
และความพึงพอใจระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติและกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางาน
ฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : ชุดการสอน, งานฝึกฝีมือ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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A COMPARISON ON THE LEARNING ACHIEVEMENT OF CERTIFICATE OF 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare the learning achievement of 
vocational certificate students (vocational students) in the first year before and after 
studying in the normal way. To compare pre-school learning achievement of vocational 
certificate students (first year), first year before and after learning with skill training 
workshops 1 for vocational certificate students (vocational certificate) year 1 To compare 
the learning achievement of students at the vocational certificate level (1st year), before 
and after learning between the control group studied by the normal method and the 
experimental group studied with the skill training course 1 for comparison Attitude of 
students in vocational certificate level (1 year), between the control group studied with 
normal methods and the experimental group studied with Teaching skills 1 and to study 
the level of satisfaction of the students at the vocational certificate level (1st year), 
studying with a set of teaching skills, workshops 1 The sample group used in the research 
was the first year vocational certificate students in the field of industrial technicians. 
Kanjanapisek Technical College, Pattani and Saiburi Vocational College, 2nd semester, 
academic year 2018, a total of 135 students using Purposive Sampling. The research 
instruments were 1 set of training subjects. Manage learning Achievement test 
Satisfaction measurement questionnaire And attitude test Statistics used in data analysis 
were percentage, mean (Mean), standard deviation (S.D), independent t - test and 
independent test (Dependent t - test). 

The results of comparison of pre and post learning achievement of the control 
group learned by the normal method and the experimental group studied with the 
instruction set Skill training course 1 of the students at the vocational certificate level 
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(1st year), with different levels of statistical significance at the level of 0.001. The results 
of the comparison of learning achievement between the control group studied with 
normal methods and The experimental group studied with the skill training course 1 
found that after learning, there were statistically significant differences at the level of 
0.001. Attitude and satisfaction assessment results Between the control group studied by 
the normal method and the experimental group studied with the skill training course 1 
of the vocational certificate students (Year 1) found that the overall picture was at a high 
level 
Keywords: learned series, skill practicing, Achievement  
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การศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์การแข่งขันกีฬาและแรงจูงใจด้านกีฬากับปัจจัย 
ส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ 
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์การแข่งขันกีฬาและแรงจูงใจ   
ด้านกีฬากับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ ระดับชั้น และ
จ านวนครั้งในการแข่งขันกีฬาต่อปี การศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 175 คน เป็นนักกีฬาชาย จ านวน 90 คน เป็นนักกีฬาหญิง จ านวน 85 คนจากนั้นใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามขนาดสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาและแรงจูงใจด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และหา
คุณภาพเครื่องมือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่    
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน t-test, One-way ANOVA  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนโรงกีฬาจังหวัดนครสวรรค์มีประสบการณ์ต่อการแข่งขันกีฬาและแรงจูงใจภายใน

แรงจูงใจภายนอกด้านกีฬาอยู่ในระดับสูง   
2. นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ที่มีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในและภายนอก   

ไม่ต่างกัน แต่ระดับชั้นและจ านวนครั้งในการแข่งขันกีฬาต่อปีการศึกษา  มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีเพศ 
และระดับชั้น แตกต่างกัน มีประสบการณ์ในการแข่งขันไม่ต่างกัน ยกเว้น จ านวนครั้งในการแข่งขันกีฬา
ต่อปีการศึกษาแตกต่างกันมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา, แรงจูงใจด้านกีฬา 
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A Comparison of Sports Competition Experience and Sports Motivation 
with Demographical Factors of Students at the Sports School in Nakhon 
Sawan Province 
 
Wandee kamtam1*, Srisamom Suriyatsin2, Momthira Jaruppheng3  
and Umapon Sucaromana4 
 
1  Master student, the degree Master of Science, Counseling Psychology, Ramkhamhaeng University 
2  Associate Professor Dr., Faculty of Education Ramkhamhaeng University 
3  Assistant Professor Dr., Faculty of Education Srinakharinwirot University 
4  Dr., Faculty of Education Ramkhamhaeng University 
*Corresponding author, E-mail: dday_2526@hotmail.com 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to compare sport experiences competitions sports 
motivations and individual characteristics of Nakhon Sawan Sport School students 
classifying by sex, class level, and number of sport competitions/per academic year. Using 
the proportional stratified random sampling to select the sample of 175 Nakhon Sawan 
Sports School student, consisted of 90 male and 85 female Then Calculate the proportion 
Sample groups and Proportional Stratified Random Sampling. The research instruments 
used in data collection, questionnaire experience of sport competitions and sports 
motivation, questionnaires Validation of the Test had reliability equal .95, Analysis by using 
Frequency, Mean, Standard Deviation, Percentage testing hypothesis t-test and One-way 
ANOVA. 
 The research revealed that  

1. Nakhon Sawan Sports School students had internal and external motivation and 
sport experience competitions with high level  

2. Nakhon Sawan Sports School Students who had sex differences had no 
difference in internal - external motivation, except differences in class level and the 
number of sport competitions/per academic year, had difference in internal and external 
motivations with statistically significant at the.05 level. 

Nakhon Sawan Sports school Students  who had sex and  class level differences, 
had sex difference inexperience sport competition sex cept difference in number of sport 
competitions/per academic year, had difference in experience sport competitions with 
statistically significant at the .05 level. 
Keywords: sport competitions experience, sport motivation 
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การด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบด้านนักศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
นิตยา เรืองแปูน1*, ดุษฎี มัชฌิมาภิโร2 และวิชิต เรืองแปูน3 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะคณะครุศาสตร,์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
2 รองศาสตราจารย,์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะคณะครุศาสตร,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
3 รองศาสตราจารย,์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร, มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 
*Corresponding author, E-mail: rnitaya@gmail.com 
029Ed-NO 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) การด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ 
ด้านนักศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2) เปรียบเทียบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพตามองค์ประกอบด้านนักศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามตัวแปร
ประสบการณ์ในการท างานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสาขาวิชาของอาจารย์หลักผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.คือ.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาชีพครู จ านวน 12 สาขาวิชา 
สาขาวิชาละ 5 คน รวม 60 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง .สาขาวิชาละ 3 คน 
รวม 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบด้านนักศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบ 
ของลิคิร์ท .(Likert.Scale).ข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.ทดสอบค่าเอฟและทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณแบบเชฟเฟ 
(Scheffe.test).ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบด้านนักศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาพรวมและทุกด้านของการด าเนินงานประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
  2. เปรียบเทียบการด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบด้านนักศึกษาของหลักสูตร
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน และ 3. เปรียบเทียบการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบด้านนักศึกษาของหลักสูตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามตัวแปรสาขาวิชา
ภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน  
ค าส าคัญ: การด าเนินงานประกันคุณภาพ, องค์ประกอบด้านนักศึกษา, หลักสูตรวิชาชีพครู 
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The Operation of Curriculum Quality Assurance about Student Factors of 
The Professional Teacher Curriculum in Yala Rajabhat University 
 
Nittaya Ruangpan1*, Dussadee Mutchimapiro2 and Vichit Ruangpan3 
 
1 Assistant Professor Dr., Branch of Educational Administration, Faculty of Education, Yala Rajabhat 

University. 
2 Assoc. Professor, Branch of Educational Administration, Faculty of Education, Yala Rajabhat 

University.  
3 Assoc. Professor, Branch of Environmental Science, Faculty of Science Technology and Agriculture, 

Yala Rajabhat University.  
*Corresponding author, E-mail: rnitaya@gmail.com 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study 1. The operation of curriculum 
quality assurance about student factors of the professional teacher curriculum in Yala 
Rajabhat University and 2.) To compare the lecturer opinions about the operation of 
curriculum quality assurance about student factors of the professional teacher 
curriculum in Yala Rajabhat University by work experience and the main lecturers of 
subject branch. The population in this research includes 60 the main professional 
teacher lecturers of subject branch in Yala Rajabhat University and the sample size using 
the purposive sampling of 36 lecturers. The instrument was 2 parts; part 1 was check list 
about status and part 2 were 5 rating scale by Likert for the operation of curriculum 
quality assurance about student factors of the professional teacher curriculum in Yala 
Rajabhat University questionnaire. The collected data were analyzed through the 
applications of percentage arithmetic, mean, standard deviation, F-test and Scheffe test. 
The results were as follows:  
  1. The operation of curriculum quality assurance about student factors of the 
professional teacher curriculum in Yala Rajabhat University under curriculum quality 
assurance overall and 3 parts were high level.  
  2. The comparative of the operation of curriculum quality assurance about student 
factors of the professional teacher curriculum in Yala Rajabhat University by work experience 
and each of the part no difference and 3. The comparative of the operation of curriculum 
quality assurance about student factors of the professional teacher curriculum in Yala 
Rajabhat University by subject branch and each of the part no difference.  
Keywords: Curriculum Quality Assurance, Student Factors, The Professional Teacher 

Curriculum  
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ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 
วรรณะ วิจิตร1*, สุทธิชัย รักจันทร์2 และสาวิตรี สุวรรณมณี3 

 
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
3 เจ้าหน้าท่ีฝุายสหกจิศึกษา ส านักวิชาการและทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
*Corresponding author, E-mail: wanna_wi@hu.ac.th 
076Ed-NO 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ จ านวน 170 สถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี 
ต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ประกอบด้วย ด้านผลส าเร็จของงาน ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ลักษณะส่วนบุคคล การจัดท ารายงานสหกิจศึกษา 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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The organization satisfaction towards the Students on Cooperative 
Education Hatyai University. 
 
Wanna Wijit1*, Suttichai Rakjan2 and Sawitree Suwunmanee3 
 
1 Lecturer of Department of Human Resource Management, Hatyai Business School, Hatyai University. 
2 Lecturer Department of Politics and Government, Faculty of Political Science, Hatyai University. 
3 Audit Cooperative Education Unit Staff, Office of Academic Affairs and Registration, Hatyai University. 
*Corresponding author, E-mail: wanna_wi@hu.ac.th 
 
Abstract 

This research was aimed to study the organization satisfaction towards Students 
on Cooperative Education Hatyai University. The sample in this research was 170 
organization. The research found that the organization satisfaction towards Students on 
Cooperative Education Hatyai University as a whole was at a high level. When 
considering in each aspect showed that all aspects were at a high level: Work 
Achievement, Responsibility, Personality, Report. 
Keyword: Satisfaction, Students on Cooperative Education 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านกังานการศึกษาเอกชนจังหวดสงขลา  
 
นิรันดร์ สูโดด1* และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร2  
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

2 ดร., หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

*Corresponding author, E-mail: y.min083@gmail.com 
101Ed-NO 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
(ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอน 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 24 คน และครูผู้สอน จ านวน 322 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน 
(ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาล และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก คือ ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีระดับเท่ากัน และด้านความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตามล าดับ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = .734) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา กับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถใน
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การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก (rx3y2 = .875) และคู่ที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญากับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าสุด (rx3y3 = 
.205) และ (rx3y4 = .205) ตามล าดับ  
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผล, โรงเรยีนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา)   
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The Relationship between Transformational Leadership of School 
Administrators and Effectiveness of Private School (General Education) 
under the Office of Private Education Songkhla Province  
 
Nirun Sudod1* and Traiphumintr Tritrisuar 2 
 

1 Master's degree students, Department of Education Administration, Faculty of Education and Liberal 
Arts, Hatyai University. 

2 Dr., Master of Education Program, Educational Administration, Faculty of Education and Liberal Arts, 
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*Corresponding author, E-mail: y.min083@gmail.com 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study level of 1) transformational 
leadership of school administrators of private school (General Education) under the 
office of private education Songkhla province 2) The effectiveness of private school 
(General Education) under the office of private education Songkhla province and 3) The 
relationship between transformational leadership of school administrators and 
effectiveness of private school (General Education) under the office of private education 
Songkhla province according to the school administrators and the teachers perspective. 
The sample group were 24 school administrators and 322 teachers who worked in 
private school (General Education) under the Office of Private Education Songkhla 
Province during academic year 2018. The questionnaires were used to collect data. 
Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results were found 
as the following: 

1. The transformational leadership of school administrators of private school 
(General Education) under the office of private education Songkhla province according to 
the school administrators and the teachers’ perspective. In overall as well as all 
individual aspects were at high level. In descending orders, they were Individualized 
Consideration, Intellectual Simulation, Inspiration Motivation, and Idealized Influence 
respectively. 
  2. Effectiveness of private school (General Education) under the office of private 
education Songkhla province according to the school administrators and the teachers. In 
overall as well as all individual aspects were at high level. In descending orders, they 
were the capability in producing high-academic performance students, the school 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

79 

 

modification and development capability, the ability in solving schools internal 
problems, and the ability in developing students’ positive attitudes respectively. 
          3. The Transformational Leadership and effectiveness of private school (General 
Education) under the office of private education Songkhla province according to the 
school administrators and teachers’ perspective. The perspectives showed statistically 
significant positive relationship at .01 and had high relationship (rxy = .734). The 
transformational leadership in terms of intellectual simulation and the effectiveness of 
private school in terms of  The shared vision of learning organization and the ability in 
developing students’ positive attitudes presented the highest relationship level (rx3y2 = 
.875). On the other hand, The transformational leadership in terms of intellectual 
simulation and the effectiveness in terms of the school modification and development 
capability and The transformational leadership in terms of intellectual simulation and 
the effectiveness in terms of the ability in solving schools internal problems 
demonstrated the lowest relationship level (rx3y3 = .205) and (rx3y4 = .205) respectively. 
Keywords: The Learning Organization, Effectiveness, Private School (General Education)  
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ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
 
พรรณหทัย เคล้าดี1*, ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร2 และอริสรา บุญรัตน์3  
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร ์

และศลิปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 ดร., หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
3 ดร., หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
*Corresponding author, E-mail: panhatai2499@gmail.com 
108Ed-NO 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน                  
2) ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 468 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 130 คน และครูผู้สอน 338 คน ที่ปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .988 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
2. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 

ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ ในระดับ

ค่อนข้างสูง กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (rxy =.631) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงสุด (rx3y3 = 
.691) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าที่สุด (rx2y2 = .570) 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร, การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา, 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

The objectives of this research were to study: (1) the level of the Information 
technologies of management, as perceived by the school administrators and the teachers; 
(2) the level of the Learning organization of schools, as perceived by the school 
administrators and the teachers; (3) Relationship between Information technologies of 
management and learning organization, as perceived by school administrators and teachers, 
in the schools under the Songkhla primary educational service area office 3. The samples 
overall 468 used in this research comprised 130 school administrators and 338 teachers who 
worked in the schools under the Songkhla primary educational service area office 3. Data 
were collected by questionnaires. Statistics used for data analysis included percentages, 
means, standard deviations, and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient.  

The results of the research were as follows:  
 1. Information technologies of management, as perceived by the school 

administrators and the teachers, in overall as well as all individual aspects, were at high 
level. 

 2. Learning organization of schools, as perceived by the school administrators and 
the teachers, in overall as well as all individual aspects, were at high level. 

 3. According to the school administrators and the teachers opinion, there was an 
overall highly positive correlation between Information technologies of management and 
learning organization of schools and their decision making behavior, at .01 significance 
level (rxy = 0.631).  
Keywords: Information Technologies of Management, Learning Organization of schools, 

School Administrators 
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การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ทั้ง 5 
ด้าน ตามทัศนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 2) เพ่ือจัดล าดับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ 
ในแต่ละด้านท้ัง 5 ด้าน ตามทัศนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จ านวน 25 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา จริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  
แบบแผนการทดลองเป็นแบบ Survey การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
จากผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ( ̅ = 2.71, S.D. = 0.26) ด้านการสอน ( ̅ = 2.56, S.D. = 0.20) และด้านคุณธรรม
และความประพฤติ ( ̅ = 2.53, S.D. = 0.28) ระดับปานกลาง 2 ด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยคือ ด้านการอบรมและด้านการปกครอง ( ̅ = 2.45, S.D. = 0.23) และด้านบุคลิกภาพ ( ̅ = 2.36, 
S.D. = 0.15)    
ค าส าคัญ: ทัศนะ, คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ 
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The studying the characteristics of desirable teachers According to the 
views of graduate students In Curriculum and Instruction College of 
Education Sciences Dhurakij Pundit University 
 
Podjamal Sakolkeart1* 
 
1 Dr. Lecturer of Curriculum and Instruction College of Education Sciences Dhurakij Pundit University 
*Corresponding author, E-mail: podjamal@gmail.com 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to study desirable characteristics of a teacher 
in 5 aspects according to attitudes of graduate students, and 2) to rank in order of 5 
aspects of desirable characteristics. The research is Quantitative research. The samples 
were 25 of the first year graduate students majoring in Curriculum and Instruction from 
College of Education Sciences, Dhurakij Pundit University. Who  have  registered  in  
Moral  and  Ethics. The  sample  was  the   the  experiment   group. The  instrument   
for  this  research  was a questionnaire.Thedata analyzed using mean and standard 
deviation. The result that  experiment  group  was  found that the overall desirable 
characteristics of a teacher were at a high level. When considering each aspect, three 
aspects were at a high level were as follows: interpersonal skills ( ̅ = 2.71, S.D. = 0.26), 
instruction ( ̅ = 2.56, S.D. = 0.20) and morals and behaviors ( ̅ = 2.53, S.D. = 0.28) two of 
them were at a moderate level were as follows: counsel and supervision ( ̅ = 2.45, S.D. 
= 0.23) and personality ( ̅ = 2.36, S.D. = 0.15)    
Keywords: Desirable characteristics, Attitudes 
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การศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดตรัง 
 
นุชนาถ ทับครุฑ1*, ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ2 และณพิชญา เฉิดโฉม3  
 
1 อาจารย์, สาขาบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2 อาจารย์, สาขาบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตตรัง   
3 อาจารย ์ดร., สาขาบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
 วิทยาเขตตรัง 
*Corresponding author, E-mail: nutchanat_t@hotmail.com 
011Ma-NO 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรม
ของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 2) เปรียบเทียบสภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรม 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง จ านวน 48 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ Independent Sample T-Test, Analysis 
of Variance (ANOVA) และก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดตรังที่แตกต่างกันมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรม พบว่า ผู้บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน ให้ความส าคัญ
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรม, ธรุกิจการท่องเที่ยว, จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

86 

 

Study on multicultural human resource management in tourism business 
in Trang Province 
 
Nutchanat Tupkrut1*, Supitchaya Boonkuer2 and Napitchya Cherdchom3 
 
1 Lecturer, Department of Business Administration, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala 

University of Technology Srivijaya, Trang Campus  
2 Lecturer, Department of Business Administration, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala 

University of Technology Srivijaya, Trang Campus 
3 Dr., Department of Business Administration, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala 

University of Technology Srivijaya, Trang Campus 
*Corresponding author, E-mail: nutchanat_t@hotmail.com 
 
Abstract 
 This research aimed at 1) studying on situation of multi-cultural human resource 
management in tourism business in Trang Province; 2) comparing the situation of multi-
cultural human resource management based on personal factors of tourism business 
operators in Trang Province. The sample group comprised business operators from 48 
tourism organization in Trang Province. The research tool used in this study was 
questionnaire. The data were analyzed by statistical analysis software. The statistical 
methods used were percentage, mean and standard deviation. For hypothesis testing, 
the researcher used Independent Sample T-Test and Analysis of Variance (ANOVA), and 
determined the statistical significance level at .05. 
 The findings revealed that 1) the business operators applied multi-cultural 
human resource management in tourism business at the high level; 2) based on 
comparison of different personal factors of business operators in Trang Province, it was 
found that the business operators having different work experience and education 
differently attached importance to multi-cultural human resource management at the 
.05 significance level. 
Keywords: Multicultural Human Resource Management, Tourism Business, Trang Province 
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คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 
สุคนธ์ เถาทอง1*, อภิวัฒน์ สมาธิ2 และวิวัฒน์ ฤทธิมา3 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการ (การปกครองท้องถิ่น),  

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษณิ  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3 ดร., อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: sukon.tong70@gmail.com 
030Ma-NO 
บทคัดย่อ  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เทศบาลเมืองควนลัง ที่มีต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ในด้านวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู้น าด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และด้านเฉพาะส่วนบุคคล 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึง
ประสงค์ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง โดยภาพรวม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาความ 
พึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในความต้องการนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ในเขตเทศบาลเมือง
ควนลัง เป็นการศึกษาในรูปแบบผสมผสาน (Mix research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองควนลัง จ านวน 35,202 คน โดยได้ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 396 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและใช้แบบสัมภาษณ์โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 
ชุด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – test การทดสอบค่า F - test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
ด้วยวิธี LSD 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ในเขต
เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅= 4.29 และ S.D. = .739) 
รองลงมา คือ คุณลักษณะด้านภาวะผู้น า ( ̅= 4.25 และ S.D. = .769) และด้านคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์
และคุณลักษณะด้านเฉพาะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅= 4.10 และ S.D. = .839) การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ (ต่อเดือน) ที่ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พ่ึงประสงค์ในเขตเทศบาลเมืองควนลังแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอาชีพและระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน  
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มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ในเขตเทศบาลเมืองควนลังไม่แตกต่างกั น 
การศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในความต้องการนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ใน
เขตเทศบาลเมืองควนลัง จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความต้องการนายกเทศมนตรีที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากที่สุด 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์, นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง 
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The Desirable Characteristics of the Mayor in Khuanlang Municipality, 
Hatyai district, Songkhla province. 
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Government), Management for Development College, Thaksin University. 
2  Assistant professor Dr., Management for Development College, Thaksin University. 
3 Dr., Management for Development College, Thaksin University. 
*Corresponding author, E-mail: sukon.tong70@gmail.com 
 
Abstract 
  The purposes of this research were 1) to study the opinion of the people who 
have the right to vote in an election in Khuanlang Municipality to the desirable 
characteristics of a mayor in the aspects: vision, leadership, morality-accountability and 
individual characteristics 2) to compare the characteristics of a desirable mayor in 
Khuanlang Municipality overall, classified by personal factors. and 3) to study the 
satisfaction and the opinion of the people to desirable the mayor in Khuanlang 
Municipality. The research was mixed method research based on the quantitative 
research and qualitative research. The population was 35,202 people who have the right 
to vote in an election in Khuanlang Municipality. The sample size of 396 people was 
allocated by the Taro Yamane theory. The research tools were the questionnaire which 
used for the quantitative analysis and the interview form collected from 86 people 
selected by purposive selection for descriptive content analysis. The data were analyzed 
using descriptive statistics included percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, 
One-Way ANOVA and Least Significant Difference: LSD. 
  The research results were as follows : The people’ opinion, living in Khuanlang 
Municipality, Hatyai district, Songkhla province, towards the desirable mayor, the overall 
was at the highest level. When considering in each aspect, morality-accountability have 
highest average ( ̅= 4.29, S.D. = .739). Followed by leadership ( ̅= 4.25, S.D. = .769), 
attribute and the vision and individual characteristics are equal ( ̅= 4.10, S.D. = .839). 
Comparing the people’ opinion towards the desirable mayor, living in Khuanlang 
Municipality, Hatyai district, Songkhla province, whose different personal factors; gender,  
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age, educational level and monthly income, was significantly different at 0.05 level. And 
the people, whose different personal factors; occupation and the duration of living, was 
no statistically significance difference at 0.05 level. A study the satisfaction and the 
opinion of the people to desirable the mayor in Khuanlang Municipality according to 
studies, it has been found that People have the most morality-accountability needs. 
Keywords: The Desirable Characteristics. , Mayor in Khuanlang Municipality. 
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แนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารยป์ระจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3 ดร., อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจดัการเพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: sukon.tong70@gmail.com 
040Ma-NO 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการบริหาร
จัดการขยะอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านการลดปริมาณ
ขยะ ด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองควนลังและด้านปัญหาในการบริหารจัดการขยะ  
2) เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาการ
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดการขยะของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 45,858 คน  
ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 396 คน และ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติท่ีใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t - test และการทดสอบค่า 
F - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการบริหาร
จัดการขยะในพ้ืนที่เทศบาลเมืองควนลัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอายุ อาชีพและ
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองควนลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และประชาชนที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ควนลังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: แนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  
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Abstract 

The purposes of this research were 1)  to study the people’ opinion towards 
the sustainable waste management in  Khuanlang Municipality, Hatyai district, Songkhla 
province, in the aspects of reducing waste, waste management and the problems of 
waste management 2) to compare the guidelines of waste management in Khuanlang 
Municipality, Hatyai district, Songkhla province which classified to gender, status, age, 
educational level, occupation, monthly income and duration of residence and 3) to 
study the problems of people on waste management in Khuanlang Municipality, Hatyai 
district, Songkhla province. This is a quantitative research. The population was 45,858 
people who have the right to vote in an election in Khuanlang Municipality, Hatyai 
district, Songkhla province. The sample size of 396 people was allocated by the Taro 
Yamane theory. The data was collected by the interview form and quantitative analysis. 
The data were analyzed using descriptive statistics included percentage, mean, standard 
deviation, t-test, f-test, One-Way ANOVA and Least Significant Difference: LSD.  
 The research results were as follows the people’ opinion towards the 
guidelines of waste management in Khuanlang Municipality, Hatyai district, Songkhla 
province, the overall was at the highest level.  Comparing the people’ opinion towards 
the guidelines of waste management of Khuanlang Municipality, Hatyai district, Songkhla 
province, whose different personal factors; age, occupation and duration of residence 
was significantly different at 0.5 level. And the people, whose different personal factors; 
gender, status, educational level and monthly income, was no statistically significance 
difference at 0.5 levels. 
Keyword: Guidelines of Sustainable waste management 
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การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการใช้บริการกิจกรรมนันทนาการทางดนตรี 
ในกลุ่มผู้สูงวัยที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครด้วยสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
ทิพาพร แพทย์กระโทก1* และฑิฆัมพร ทวีเดช2  

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ, คณะบรหิารธรุกิจอุตสาหกรรมและบริการ,  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*Corresponding author, E-mail: tipapon1992@gmail.com 
064Ma-NO 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล (A) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (B) ปัจจัย
การตลาด (C) และปัจจัยพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลังเกษียณ (D) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของธุรกิจ
นันทนาการทางดนตรีในกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Z’Y) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 385 ราย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (การศึกษาและสถานภาพ) ปัจจัยการตลาด (กิจกรรม
นันทนาการ การส่งเสริมการขายและช่องทางการรับรู้ข่าวสาร) และปัจจัยพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลังการ
เกษียณ (ความชอบ การอยู่คนเดียว การออกก าลังกาย การท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายและการท าตนให้
เป็นประโยชน์) โดยมีสมการพยากรณ์รูปแบบคะแนนมาตรฐานดังนี้ 
Z’Y = 0.119 (A33) + 0.174 (A51) - 0.210 (C1) - 0.102 (C3) + 0.154 (C4) - 0.285 (D11) + 0.143 

(D21) + 0.191 (D22) + 0.123 (D31) - 0.164 (D42) - 0.134 (D43)  
ค าส าคัญ: ธุรกิจนันทนาการด้านดนตรี, ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
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Stepwise Multiple Regression Analysis: A Study of Factors Affecting 
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Abstract 
 The objective of this research was studied personal(A), environment(B), 
marketing(C) and behavior of lifestyle after retirement(D) affecting elderly people’ 
decision, who live in Bangkok, to purchasing musical recreation. A survey is researching, 
collecting data by Accidental Sampling for 385 samples, analyzed the data by 
Percentage, Means, Standard Deviation and Stepwise Multiple Regression. The result of 
this study showed that the effective factors such as personal (education and status), 
marketing (recreation, promotion and perception of marketing communication) and 
behavior of lifestyle after retirement (liking,  Being alone, Exercise, Tourism, Networking 
and Being helpful). The equation that predicting of the standard score as follows: 
Z’Y = 0.119 (A33) + 0.174 (A51) -0.210 (C1) - 0.102 (C3) + 0.154 (C4) - 0.285 (D11) + 0.143 

(D21) + 0.191 (D22) + 0.123 (D31) - 0.164 (D42) - 0.134 (D43)  
Keywords: Musical Recreation Business / Elderly / Behavior of lifestyle after retirement 
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แนวทางออกแบบระบบการจัดการที่ดีจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การและความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการงานฌาปนกิจ กรณีศึกษา : ฝุายฌาปนสถานของวัดอุดมรังส ี
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
 
สุมนา สุขพันธ์1* 

 
1 หัวหน้าสาขาวิชาการจดัการ, คณะบรหิารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์
*Corresponding author, E-mail: sumanas@sau.ac.th 
088Ma-NO 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางออกแบบระบบการจัดการที่ดีจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การและความพึง
พอใจของผู้เข้ารับบริการงานฌาปนกิจ กรณีศึกษา:.ฝุายฌาปนสถานของวัดอุดมรังสี .เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร.มีวัตถุประสงค์.1).เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบระบบการจัดการที่ดีที่น าไปสู่การ
พัฒนาองค์การ.และ.2).เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการหลังจากที่มีการพัฒนา
องค์การแล้ว โดยมีวิธีเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจากผู้เข้าใช้บริการงานฌาปนกิจ .และมีการ
สรุปผลการใช้งานของผู้วิจัย ประกอบด้วย.มีวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร .และเชิงส ารวจเปรียบเทียบจาก
งานวิจัยเดิมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค่าร้อยละ.(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์บท
สัมภาษณ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานมีการออกแบบและพัฒนาระบบการท างาน จึงก่อให้เกิดผลจากการ
ออกแบบระบบการจัดการที่ดีของวัดอุดมรังสีหลังจากได้รับทราบผลงานวิจัยฉบับเดิม ซึ่งทางวัดอุดมรังสี
ได้น าไปพัฒนาองค์การแล้ว ผู้เข้ารับบริการงานฌาปนกิจมีความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้นในบางปัจจัย 
และในบางปัจจัยมีระดับความพึงพอใจที่ต่ าลง โดยมีประเด็นของแบบสอบถามที่น่าสนใจ ได้แก่ ระดับ
ความพึงพอใจที่สูงขึ้นและต่ าลงนั้น เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคนที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน  
ค าส าคัญ: การออกแบบระบบการจัดการ, การพัฒนาองค์การ, ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ  
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The guideline for designing a good management system will affect the 
organization development and satisfaction of the funeral services. 
Case study: Crematorium of Udomrangsri Temple, Nong Khaem District, 
Bangkok 
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Abstract  
  Research the guidelines for designing a good management system will affect the 
organization development and satisfaction of the cremation service recipients. Case 
study: Crematorium of Udomrangsri Temple, Nong Khaem District, Bangkok.  Objective 1) 
To study the guidelines for designing a good management system that leads to the 
development of the organization and 2) To compare the satisfaction factors of service 
users after the development of the organization. With the method of collecting data by 
using questionnaires from users of cremation services and summarize the results of the 
researcher's use, including document research methods and the survey compared from 
related research by using percentage (mean), mean (Mean) and interview analysis.  
  The research found that the agency has designed and developed the work 
system. Therefore resulting from the design of a good management system of 
Udomrangsri Temple after being informed of the original research results which 
Udomrangsri Temple has already been developed cremation service users have higher 
levels of satisfaction in certain factors and in some factors, the level of satisfaction is 
lower with the issue of interesting queries, including higher and lower satisfaction levels 
Is a factor relating to people who perform their duties in each section. 
Keywords: Management system design, organizational development, service satisfaction 
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การศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอพื้นเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร จังหวัดสงขลา 
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136Ma-NO 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าทอร่มไทร จังหวัดสงขลา และเพ่ือศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะส าหรับการส่งเสริม
ศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร จังหวัดสงขลา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร  จ านวน 15  
คน การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้บริหารและสมาชิก การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่าการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร ได้รับการ
สนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าและการส่งเสริมการ
ขายเป็นอย่างดีถือเป็นส่วนส าคัญที่เป็นปัจจัยในการสร้างยอดการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ และระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าทอร่มไทร จังหวัดสงขลา ที่เหมาะสมคือรูปแบบโมเดลทางธุรกิจแบบ คลิกและมอตาร์ (Click 
and Mortar) การผลิตสินค้าและมีสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้าท่ีแน่นอนและมีเว็บไซต์เป็นช่องเพ่ิมขึ้นในการ
จ าหน่ายสินค้าเป็นการผสมผสานกันระหว่างการท าธุรกิจจริงและการขายออนไลน์ และเป็นประเภทของ
การท าธุรกิจออนไลน์แบบ B2C (Business to Consumer) เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกับผู้บริโภคท่ีเป็นบุคคลทั่วไป 
ค าส าคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ผ้าทอร่มไทร 
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The Study for Electronic Commerce System to Enhance Potential 
Marketing of Local Woven Fabrics for Romsai Fabrics Weaving Community 
Enterprise, Songkhla Province. 
 
Thanan Tangrujikul1* and Pattarin Tangrattanasuwan2  

 
1 Academic, Department of Business Information System, Hatyai Business School, Hatyai University. 
2 Academic, Department of management, Hatyai Business School, Hatyai University. 
*Corresponding author, E-mail: thanan@hu.ac.th 
 
Abstract  
 The purposes of this research were to study 1) the market information of 
products and 2) suitable electronic commerce system to enhance the market potential 
of Romsai Fabrics Weaving Community Enterprise, Songkhla Province. The population and 
samples were 15 executives and members of RomSai Fabrics Weaving Community 
Enterprise. The data were gathered through both interviews and group discussions and 
analyzed by the content analysis. 

The research disclosed that the marketing activities were smoothly supported by 
the government and private sectors in developing and managing the products and sales 
promotion, which became the important factors for increasing sales. The appropriate 
electronic commerce system to enhance the market potential consisted of “Click and 
Mortar” business model, production, a certain location, websites as the combination of 
actual business and online sales, and B2C (Business to Consumer) online business model 
as the transaction between the members and  general consumers. 
Keywords: Electronic Commerce, Romsaii Cloth Weaving  
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บทบาทการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อการเพ่ิมยอดขายของธุรกิจเกษตรแปรรูป: 
กรณีศึกษา บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จ ากัด 
 
วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล1*, นุกลู ชิ้นฟัก2 และธัญเทพ โต๊ะปลัด3 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ, สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ,  

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร,์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
3 เจ้าของธุรกิจ, บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จ ากัด, ประเทศไทย 
*Corresponding author, E-mail: woraluck@hu.ac.th 
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บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จ ากัด ด าเนินธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มกระชาย
ผงส าเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกระชายเหลือง, มะนาว และน้ าผึ้ง คุณประโยชน์ของกระชาย
เป็นเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย ปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับเพศชายและเพศหญิง ลดภาวะอัตราการเสี่ยงการเป็น
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ภูมิแพ้ และยังช่วยปูองกันโรคต่างๆ ได้อีกมากมาย 
กลุ่มลูกค้าเปูาหมายหลัก คือ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอายุ 40 ปีขึ้นไป จากผลการด าเนินงาน กิจการยังมี
ยอดขายจ านวนน้อย เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการด้านการตลาดเพ่ือสร้างฐานลูกค้าและสร้างแบรนด์ 
แต่มีแนวคิดที่จะท าการตลาดและขายผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เช่น การเผยแพร่ทางสื่อทางวิทยุและ
เคเบิ้ลทีวี และการออกบูธจัดแสดงสินค้า ผลวิจัยพบว่า มียอดขายเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 123.1 เมื่อเทียบ
กับยอดขายก่อนเข้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 10 ผ่านทาง Facebook และ Line ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่ระดับสากล ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาหารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เป็นของดีประจ าจังหวัดและ
ระดับประเทศ 
ค าส าคัญ: การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การเพ่ิมรายได,้ ธุรกิจเกษตรแปรรูป 
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The Role of Marketing through Social Media for Increasing Sale of 
Processed Agricultural Business: A Case Study of Albarakat Thai Herb 
Company Limited 
 
Woraluck Lalitsasivimol1*, Nukool Chinfuk2 and Tanyathep Thopalad3  
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2 Assistant Prof. Dr., Assistant of Dean of Faculty of Political Science, Hatyai University 
3 Business Owner, Albarakat Thai Herb Company Limited, Thailand 
*Corresponding author, E-mail: woraluck@hu.ac.th 
 
Abstract 

Albarakat Thai Herb Co, Ltd operate food supplements business. The instant 
fingerroot drink is a food supplement containing yellow krachai, lime, and honey. Health 
benefits of fingerroot can be juiced up. It maintains a balance of both male and female 
hormones. It lowers the risk of getting prostate cancer, breast cancer, cervical cancer, 
allergy, and also prevents other diseases. The main target customers are those with 
health problems aged 40 years and over. From the performance, the company still has a 
small amount of sales. Because there is no marketing operation to build a customer-
based and create a brand. There is a marketing concept and sell online primarily such as 
media dissemination via radio and cable TV and the exhibition. The research result found 
that sales increased 123.1 percent compared to the sales before entering the project is 
10 percent through Facebook and Line. Therefore, the relevant agencies should have 
continued development of entrepreneurs to reach the international level. There should 
be public relations to promote food groups continuously to upgrade to be a 5-star OTOP 
product, is a good product for the province and national level. 
Keywords: Marketing through Social Media, Increasing Income, Processed Agricultural 

Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

101 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว 
Business and Tourism Session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

102 

 

ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารของตลาดใต้เค่ียม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว1*, อาทิตย ์แพชนะ1, ดรัลรัตน์ ขุนนุ้ย2 และอ านาจ รักษาพล2 
 
1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
2  นักศึกษา, สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
*Corresponding author, E-mail: christagmy59@gmail.com 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของตลาดใต้เคี่ยม ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาตลาดใต้เคี่ยม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 33 คน และแบบสอบถามนักท่องเที่ยว จ านวน 
300 ชุด วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและโปรแกรมส าเร็จรูป และบรรยายเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษาพบว่า ตลาดใต้เคี่ยมมีศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางต่อการรองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 2.20) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนนอกพ้ืนที ่(ร้อยละ 54.1) เป็นเพศหญิงและ
เพศชายในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 53.7 และ 46.3) อาชีพนักศึกษา (ร้อยละ 50.8) มีความพึงพอใจ
ต่อขนาดพ้ืนที่และการตกแต่งที่กลมกลืนกับธรรมชาติในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) พึงพอใจต่อการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและทางเดินชมภายในตลาดระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.13 และ 4.04) แนวทางพัฒนามุ่งเน้นระบบสื่อความหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเพลิดเพลิน
แก่นักท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในพ้ืนที่  ค านึงถึงการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกฝุายอย่างจริงจัง และจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกให้
สอดคล้องกับฤดูกาล 
ค าส าคัญ: ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ, การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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Chumphon Province 
 
Benjamas Nathongkaew1*, Arthit Paechana1, Darunrat khunnui2 and Amnat Ruksapol2 
 
1 Assistant professor, Faculty of Tourism Development, Maejo-Chumphon University 
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*Corresponding author, E-mail: christagmy59@gmail.com 
 
Abstract 

This research aims to the assessment form of the potential of tourist destinations, 
tourist satisfaction, and the development of Tai Khiem Market, situated in Lamae District, 
Chumphon Province. Select the study area is Tai Khiem Market, situated in Lamae 
District, Chumphon Province. with the use of data collection tools. The data collection 
tools used in this circumstance are; the assessment form of the potential tourist 
destinations, 30 in-depth interviews, and 300 questionnaires. The analysis can be done 
through content analysis, SPSS program and descriptive analysis. As a result, the research 
discovered that Tai Khiem Market has a moderate potential for tourism activities (mean = 
2.20). Most of the tourists are outsider (54.1%); 53.7% are female and 46.3% are male, 
moreover (50.8%) of these are student. This group of tourists are tremendously satisfied 
with the size and decoration in harmony with the nature. (mean = 4.28). Besides, they 
are also extremely pleased with peace and safety (mean = 4.13) and the paths within 
the market (mean = 4.04). Whereas, tourists suggested the extension of operating hours 
of the market. In order to develop a tourist destination, these following factors must be 
focused on; 1) Development of communication to stimulate education and entertaining 
to visitors. 2) Promotion of publicity to introduce tourist destinations.3) Development of 
tourism activities which connect nearby tourist attractions within the area. 
4) Transparency of management and participation of all parties. and 5) Provide facilities 
in accordance with different seasons. 
Keywords: Potential of tourist destinations, satisfaction, Culinary Tourism 
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ศักยภาพและช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวถ้ าแก้วน้ าทิพย์ 
ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือการประเมินศักยภาพและจ าแนกช่วงชั้นโอกาสด้าน
นันทนาการส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ าแก้วน้ าทิพย์ ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบส ารวจนิเวศวิทยาถ้ า 
แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และจ าแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค สังเคราะห์ผลแบบบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่าถ้ าแก้วน้ าทิพย์มี
ศักยภาพปานกลางในการรองรับกิจกรรมนันทนาการ (คะแนนเฉลี่ย = 2.24) และอยู่ในช่วงชั้นโอกาสด้าน
นันทนาการประเภทแหล่งท่องเที่ยวกึ่งสันโดษแบบใช้ยานยนต์ (ค่าคะแนนเฉลี่ย = 3.175) พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ยังคงมีสภาพเป็นธรรมชาติมีการดัดแปลงบางส่วนเพ่ือทางศาสนา และมีร่องรอยของผลกระทบที่เกิดจาก
การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ต้องพ่ึงพาตัวเองในการประกอบกิจกรรมระดับสูงและควรมีเจ้าหน้าที่น า
ทางหรือควบคุมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ในขณะประกอบกิจกรรม และควรก าหนดขีดความสามารถการ
รองรับนักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งละ 9  คนต่อครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน แนวทางการพัฒนาที่ควรมีการก าหนด
เขตพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว และมุ่งเน้นประสบการณ์นักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง มีความสะดวกสบาย
พอสมควรในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ได้สัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติและพ่ึงพาตนเองสอดคล้องกับ
ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ช่วงชัน้โอกาสด้านนันทนาการ, 

ถ้ าแก้วน้ าทิพย์  
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The Potential and Recreation Opportunity Spectrum of Kaew Nam Thip 
Cave for Tourism at Khanthuli Subdistrict Thachana District, 
Suratthani Province 
 
Amnat Ruksapol1*, Benjamas Nathongkaew1, Wallaya Muangsuay2 and Jarawee Susila2 
 
1 Assistant professor, Faculty of Tourism Development, Maejo-Chumphon University 
2 Student, Faculty of Tourism Development, Maejo-Chumphon University 
*Corresponding author, E-mail: keemook@hotmail.com 
 
Abstract 

The objectives of this research were to classify recreation opportunity, evaluate 
potential of tourism resources for guidelines for tourism development in Kaew nam thip 
cave in Khanthuli sub-district, Suratthani province. It was participatory action research. Data 
was collected by using in-depth interview, survey, observation and SWOT analysis. The 
instruments used for this research were an application of recreation opportunity spectrum 
(ROS), an evaluation of cave attraction potential and interview questionnaire form. 
Descriptive content analysis and evaluation were used to determine the result of the study.  

The results show that evaluation potential of the cave attractions is in moderate 
potential (average score = 2.24), and ROS was Semi-Primitive Motorized (SPM) (average 
score = 3.175) due to the large number of new rocks. Most of the area is still full of 
natural resources. Some modifications have been made for religious purposes, and the 
effects, which are caused by the access to the area are remained. The opportunity to 
see other tourists is lower. They must serve themselves for high-level activities and 
should have the staff to guide or control their learning activities while conducting 
activities. It is capable of accommodating up to 9 people per a session. At the same 
time, developed guidelines on the area that should be provided for tourism and focused 
on tourists’ experience in moderate level is convenient enough in recreational activities. 
Moreover, the area also provides the opportunity of natural and self – sufficient learning 
conforming with the level of recreational opportunities. 
Keywords:  tourism Development, potential tourist attraction, recreation opportunities 

spectrum, Kaew Nam Thip cave. 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง   
 
ชาญชัย อรรคผาติ1* และณิชกานต์ เฟื่องชูนุช2 
 
1 อาจารย์ประจ า, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2 นักศึกษา, สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลยัศิลปากร   
*Corresponding author, E-mail: AJ.CHANCHAI@GMAIL.COM 
121Bu-NO 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ .โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการน าเสนอและการสื่อสาร และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องภาย
หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่น ามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือน
เข้ากับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาให้ระบบสามารถประมวลผล สร้างกราฟิกภาพเสมือนจริง 
ช่วยในการน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันใช้วิธีตามแนวทางวิจัย เริ่มจาก
การศึกษาและเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ และรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ  
วิเคราะห์วางแผนขั้นตอนการศึกษา เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบ  วางแผนและ
ออกแบบระบบ ภายหลังการพัฒนาเสร็จสิ้นมีการน าระบบไปทดสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด  
เพ่ือสรุปผล และน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้ระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสเทศและกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าคู่มือประกอบการใช้งานระบบ  
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน, กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์, เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
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The Development Application for Recommendation Tourist Attractions 
in Nakhonchaiburin Provincial Cluster by Using Augmented 
Reality Technology  
 
Chanchai Arkaphati1* and Nichakarn Fuengchoonuch2 
 
1 Lecturer from Department of Information Technology for Business, ICT Silpakorn University. 
2 Student from Department of Information Technology for Business, ICT Silpakorn University. 
*Corresponding author, E-mail: AJ.CHANCHAI@GMAIL.COM 
 
Abstract 

This research aimed to develop an application for introducing tourist attractions 
in Nakhonchaiburin provincial cluster, that are including Nakhon ratchasima, Chaiyaphum, 
Buriram and Surin provinces. This application developed for increase efficiency for 
presentation and communication, to study the satisfaction of users after develop 
completed. The Augmented reality technology was merging the virtual world with the 
information of tourist attractions by developing  the system to be able to process create 
a virtual image for present a tourist information.  Beneficial to promoting and developing 
tourism in Nakhonchaiburin provincial cluster. The application development process uses 
methods according to research guidelines starting from studying and collecting tourist 
attractions in Nakhonchaiburin provincial cluster by study data, analyze the possibilities 
and collecting tourist information for use as a guideline to development. The 
educational process planning by select the tools for develop system, planning and 
system design. After the development has been completed, the system will be tested 
and correct errors, summarize the results and present the results of the satisfaction 
assessment from the system by related users and had to creating a manual for using the 
system.  
Keywords: Application, Nakhonchaiburin Provincial cluster, Augmented reality technology   
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มตี่อการจัดการโลจิสติกส์ในจังหวัดตรัง 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิ
สติกส์ในด้านการไหลเวียนทางกายภาพ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิ
สติกส์ในด้านการไหลเวียนทางสารสนเทศ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิ
สติกส์ในด้านการไหลเวียนทางการเงิน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง จ านวน 
400 คน โดยการใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) และวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อการ
จัดการโลจิสติกส์ในจังหวัดตรัง ได้แก่ ด้านการไหลเวียนทางกายภาพ ด้านการไหลเวียนทางสารสนเทศ 
และด้านการไหลเวียนทางการเงิน อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับน้อย โดยพบว่า ด้านการไหลเวียน
ทางกายภาพ มีค่า x = 2.39 (S.D.=0.077) ด้านการไหลเวียนทางสารสนเทศมีค่า x = 2.23 (S.D.=
0.050) และด้านการไหลเวียนทางการเงิน มีค่า x = 2.23 (S.D.=0.044)  
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อ
องค์ประกอบการจัดการโลจิสติกส์ในจังหวัดตรัง อยู่ในระดับน้อย โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ด้านการ
ไหลเวียนทางสารสนเทศและด้านการไหลเวียนทางการเงิน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความส าคัญในเรื่องของการติดตั้งอินเตอร์เน็ต เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ 
รวมถึงควรมีการพัฒนาให้มีการช าระเงินในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์  เพ่ือความสะดวกของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้จะน าไปสู่สังคมไร้เงินสดที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดแ้ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาตรัง ควรมีความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอย่างครบวงจรและให้มี
คุณภาพทัดเทียมจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันใกล้เคียง 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การจัดการโลจิสติกส์  
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Tourist’ Satisfaction on Logistics Management in Trang Province 
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kanjana Choobunsong1, Chitchanok Boonsit1, Thitiphong Cheuangyang1 
and Thanin Sangkhaduang2  
 
1 Undergraduate Student, Bachelor of Arts Program, Hotel and Tourism, Rajamangala University of 

Technology Srivijaya, Trang Campus 
2  Lecturer, Department of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 
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Abstract 

This research aims at studying tourist’ satisfaction on logistics management in 
trang Province (1) physical flow (2) information flow (3) financial flow. In this study,                 
The researcher used quantitative research methods and data were collected by using 
questionnaires. With purposive sampling, the study was conducted with approximately 
400 Thai and foreign tourists who come to travel in trang. Cluster sampling methods and 
analyzing results by finding the percentage, mean and standard deviation were used in 
this study. 
 The research found that the level of satisfaction of Thai and foreign tourists 
towards Logistics management in Trang province, including physical flow Information 
flow and financial flow In the level of satisfaction at a low level, it was found that the 
physical flow was = 2.39 (SD = 0.077). The information flow was = 2.23 (SD = 0.050) and 
the financial flow was Value = 2.23 (SD = 0.044) 
 The results of the research can be concluded That Thai tourists and foreign 
tourists are satisfied with the logistics management component in trang province. At a 
low level with recommendations for information flow and financial flow .The researcher 
is of the opinion that the relevant authorities should focus on the issue of the 
installation of the Internet. For added convenience to the tourists who use the service. 
You should develop a payment to purchase goods and services online. For the 
convenience of tourists this will lead to a cashless society is going to happen in the 
future, and related agencies such as the provincial administration. Tourism and Sports 
TAT Trang branch should cooperate closely to develop a plan logistics, tourism trang full 
and equal quality to provincial tourism andaman nearby. 
Keywords: Satisfaction, Logistics Management 
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สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 
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  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษานี้ 
ได้แก่ ผู้ซื้อหรือผู้ที่เคยซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค คือ 
สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยภายในที่ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
แฟชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค คือ การจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้  
ค าส าคัญ: ปัจจัยภายใน, ปัจจัยภายนอก, ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
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Environmental Marketing Factors Affecting Consumer Purchasing Decision 
in Online Shopping Fashion Products 
 
Kannarin Julrod1*, Chutima Wangbenmad2 and Siriluck Thongpoon3 
 
1 Master student, MBA Program, Hatyai Business School, Hatyai University.  
2 Director of MBA Program, Hatyai Business School, Hatyai University, Thailand.  
3 Lecturer of Hatyai Business School, Hatyai University.  
*Corresponding author, E-mail: mukkannarin@gmail.com 
 
Abstract 

The objectives of this study were to study and to analyze the impact of market 
environment factors on consumer purchasing decision in online shopping fashion 
products. The analytical statistics were used multiple regression. The sample was 400 
buyers who bought fashions product on online shopping by using purposive sampling. 
The notable finding of the research showed the significant external factors affecting the 
consumer purchasing decision in online shopping fashion products such as economic 
family social cultural and the significant internal factors affecting the consumer 
purchasing decision in online shopping fashion products such as motivation, personality 
attitude and perception  
Keyword: Internal Factors, External Factors, Purchasing Decision in Online Shopping  
     behavior 
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การรับรูส้ื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
 
สุรีรัตน์ อินทองมาก1* และชุติมา หวังเบ็ญหมัด2 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 ดร., ผู้อ านวยการหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: inthongmak_bow@hotmail.com 
169Bu-NO 
บทคัดย่อ     

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เเพ่ือศึกษาการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลา และการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนาในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า เพ่ือน และสื่อออนไลน์มีความส าคัญใน
การการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมากและสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจเลือกเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับ1 คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิ ง
ธรรมชาติ (Natural Attractions) ได้แก่ แหลมสมิหลา 
ค าส าคัญ: การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์, การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
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The influence of media on tourist’s decision making to travel to Songkhla 
 
Surirat Inthongmak1* and Chutima Wangbenmad2 
 
1 Master student, MBA Program, Hatyai Business School, Hatyai University.  
2 Dr., Director of MBA Program, Hatyai Business School, Hatyai University.  
*Corresponding author, E-mail: inthongmak_bow@hotmail.com 
 
Abstract   
 The objective of this research is to study the public relations media that affect 
the decision to travel in Songkhla province and the tourists’ decision making on 
destination places to visit, this research is a descriptive research in the form of survey 
research. collecting information from 400 Thai tourists traveling in Songkhla province. 
The result found that friends and social medias affected the decision making on 
destination places to visit and the most popular tourist destination place to visit is 
Samila beach 
Keywords: Perception Media, Tourists’ destination decision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

115 

 

การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จีน กูย ลาว เขมร ด้วยแอพพลิเคชั่นส าหรับ
การท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดสี่ชนเผ่า ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
 
สุพัตรา วะยะลุน1*, ยโสธรา ศิริภาประภากร2, เกริกวุฒิ กันเที่ยง3 และปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม4 
 
1 อาจารย์ ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์  
2 อาจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3 อาจารย์ ดร., สาขาวิชาการจัดการ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
*Corresponding author, E-mail: bc2011com@gmail.com 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวตลาดสี่ชนเผ่า อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์ และน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์  จีน 
กูย ลาว เขมร ที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณนี้ ซึ่งอดีตเป็นจุดศูนย์รวมการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทาง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ และเพ่ือไม่ให้วิถีชีวิตนี้สูญหายไป เทศบาลและประชาชนอ าเภอ 
ส าโรงทาบ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเทศกาล “ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่าไทย ไชน่าทาวน์ กูย ลาว 
ขะแมร์” ณ ตลาดสี่ชนเผ่า ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมทุกเย็น 
วันเสาร์เพื่อน าเสนอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา สัมมาชีพ การแต่งกาย อาหาร การแสดงประจ าถิ่น และที่อยู่อาศัย
ดั่งเดิม ผ่านการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน 
มีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานมากมาย เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
มาใช้งานบนสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนั้นการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยว จึงมีประโยชน์อย่างมากในการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวและช่วยตัดสินใจวาง
แผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
อีกด้วย 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้, ประเพณีวัฒนธรรม, ตลาดสี่ชนเผ่าไทย, แอพพลิเคชั่น 
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The cultural traditions learning of 4 Thai Ethnic groups, Chainesses, Kui, 
Loa, Khamare on the tourist application. A case study of 4 tribal markets 
in Samrong Thap Subdistrict, Samrong Thap District, Surin Province. 
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Abstract 

This article is an exploratory primary study in the four tribal market areas. 
Samrong Thap Municipality Surin Province, which is the historical trade center point of 
the Chinese, Kui, Lao, Khmer ethnic groups and to preserve the original way of life. The 
Municipality and the people of Samrong Thap District joined forces to organize the 
festival. "Culture of Four Thai Tribes, Chinatown, Kui Lao Ka Mer" at Four Tribes Market. In 
early February of every year. There were opened as a cultural road every Saturday 
evening to present the way of life, wisdom, life, dress, food, local performances, and the 
original residence through exhibitions and performances of local cultural arts. In the age 
of borderless communication. There are application developers to meet the needs of 
many users and they can download an application and install software on smartphones, 
tablets or mobile devices. Therefore, using applications to promote tourism that is useful 
in searching activity information tourism and help decide the travel plan correctly which 
will result in saving time and travel expenses as well. 
Keyword: Learning, Cultural traditions, Four Thai tribal markets, Application 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

117 

 

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน      
กลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถว้ย ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 
กรกมล ซุ้นสุวรรณ1*, ธัชตะวัน ชนะกูล1, จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล1 และวิทวัส สุริยันยง2 

 

1 อาจารย์, สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, คณะบริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2  อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: kornkamol@hu.ac.th 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ต าบลตะเครียะ 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้าน
หนองถ้วย ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จ านวน 20 คน 
และกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1) กลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย มีความต้องการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมช่องทาง      
ในการจัดจ าหน่ายสินค้าและต้องการช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า ข่าวสารของกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก    
ในวงกว้าง ความพร้อมและความสามารถของธุรกิจ ในด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน พบว่า 
มีความพร้อมและความสามารถของธุรกิจอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิบัติการ     
มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านเทคนิค มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และด้านการเงิน มีความพร้อม   
อยู่ในระดับปานกลาง 

2) การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
ข้าวบ้านหนองถ้วย ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้ร้านค้าออนไลน์
ร่วมกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์และมีการเชื่อมโยงกับ Social Media โดยมีการจดทะเบียนโดเมน
ภายใต้ชื่อ www.ตลาดบ้านหนองถ้วย.com ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยใช้ Google 
Analytics พบว่า มีจ านวนผู้เข้าเว็บไซต์ จ านวน 636 คน และวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงเว็บไซต์
จาก Search Engine ต่าง ๆ โดยใช้ Google Webmaster Tool มีจ านวนการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ ทั้งหมด 
88 ครั้ง และการพัฒนาสื่อ Social Media เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและข่าวสารของกลุ่ม พบว่า 
มีจ านวนผู้ถูกใจเพจ ทั้งหมด 80 คน มีจ านวนผู้ติดตาม ทั้งหมด 88 คน 
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3) ความพึงพอใจระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ ด้านข้อมูลอยู่ในระดับมาก และด้านการออกแบบเว็บไซต์ พบว่า     
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือการตลาดออนไลน์, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผลิตข้าว 

บ้านหนองถ้วย 
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1 Lecturer, Department of Business Information System, Faculty of Business Administration, Hatyai University.  
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Abstract 
  The purposes of the current research were to (1) study the need for e-commerce 
system development, (2) develop an e-commerce system, and (3) investigate the 
satisfaction of the e-commerce system for product management of the small and micro 
community enterprise of Ban Nongtuay Rice at Takrea, Ranod, Songkhla.  Sampling 
groups were comprised of 20 committees of the small and micro community enterprise 
of Ban Nongtuay Rice at Takrea, Ranod, Songkhla committee, and 30 customers who 
bought   the product via e-commerce. The population was selected by implementing 
the purposive sampling group. Data were collected through questionnaires and in-depth 
interview and subsequently analyzed by statistical tools namely percentage, average, 
and standard deviation. Hence, the current study revealed the following consequences: 
  1) Ban Nongtuay Rice Group needs an e-commerce system to improve product 
distribution and channels to promote their product in order to widely publish the group 
news.  The result had an emphasis on readiness and the business competency pertaining 
to performance, technical and financial aspects.  It found that business readiness and 
competency levels were high.  Individual aspect demonstrated that readiness levels of 
their performance and technique were high while the finance was moderate. 
  2) Regarding e-commerce system development for product management of the 
small and micro community enterprise of Ban Nongtuay Rice at Takrea, Ranod, Songkhla, 
researcher devised  a combination between the online store and online marketing tools, 
along with social networking sites to promote their product. The group registered the 
website domain as 'www.ตลาดบ้านหนองถ้วย.com'. Google Analytics was used to analyze 
website accessibility, accounting for 636 people. Moreover, Google Webmaster Tools was 
employed to analyze search engine traffic to access the website. Regarding the  
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result obtained from Google Webmaster Tools, there were 88 viewers.  Turning to  
promoting the product and publish the group news via social networking sites, page 
likers and followers were comprised of 80 and 88 people respectively. 
  3) The overall satisfaction of e-commerce system for product management of the 
small and micro community enterprise of Ban Nongtuay Rice at Takrea, Ranod, Songkhla 
was high.  The results of each aspect showed high-level satisfaction of information and 
website design. 
Keywords: Electronic Commerce System, Online Marketing Tool, Small and Micro 

Community Enterprise, Bannongthuai Rice Group 
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การพัฒนาระบบควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟูาและเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟูาและเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาและเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน โดยศึกษา
การท างานชุดควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟูา และศึกษาลักษณะการท างานของบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ 
Arduino เพ่ือประยุกต์ใช้ในการควบคุมการท างานของระบบเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาและเครื่องปรับอากาศ
ผ่านสมาร์ทโฟน และควบคุมระบบการ เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟูาผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีขั้นตอนในการท า
ระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟูาและเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนใช้ความรู้ ทฤษฎี การสร้างและออกแบบ
แผงวงจรบอร์ดไมโครคอลโทรล Arduino และได้มีการน าแอปพลิเคชั่น Blynk มาใช้ในการเซ็ตค่า 
เพ่ือควบคุมไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino มีการน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ควบคู่กันเพ่ือให้เกิดความแม่นย า
ในการควบคุมระบบผ่านสมาร์ทโฟนและท าให้ Admin สะดวกในการเรียกดูหรือเปิดให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น 
โดยสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานและการเรียกดูรายงานในแต่ละวันและย้อนหลังได้โดยการตรวจสอบ
ผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk 

การประเมินคุณภาพของระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟูาและเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน มีการ
ประเมิน.2.รูปแบบ คือการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องพบว่า ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนา อยู่ในระดับที่ดี 
( ̅ =4.05) ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องมือ โดยผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ =4.15).  
ค าส าคัญ: ระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟูาผ่านสมาร์ทโฟน 
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Abstract 

Development of Room Lighting and Air Conditioners Control Systems and Air 
Conditioners via Smart Phones. The objective is to create and develop the control 
system for opening and closing electrical appliances and air conditioners via smart 
phones. By studying the operation of the power-on-off control unit And study the 
behavior of the Arduino microprocessor board to apply to control the operation of the 
system on-off electrical appliances and air conditioners via smart phones. And control 
the on-off system appliances via smart phones. With procedures for making electrical 
and air-conditioning control systems via smart phones, using the theory of creating and 
designing microcontroller boards for Arduino microprocessors and using the Blynk 
application to set up values to control the Arduino microcontroller. There are various 
techniques used together in order to achieve accurate control over the smart phone 
system and make admin easier to browse or open for easier use by checking the access 
and browsing reports on a daily and past basis by checking through the Blynk application 

Evaluation of Development of power-control systems and air conditioners via 
smart phones has 2 forms: evaluating system performance by experts and evaluate the 
satisfaction of users. The results of the evaluation by relevant users found that The 
efficiency of the system that has been developed At a good level ( ̅ = 4.05). And the 
results of evaluating the satisfaction with the use of the tool by the users found that 
users are satisfied with the tools that are developed as a whole at a good level 
( ̅ = 4.15). 
Keywords: Power-control systems, Smart Phone 
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การพัฒนาแบบจ าลองเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพน้ าบนสมาร์ทโฟน 
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การพัฒนาแบบจ าลองเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพน้ าบนสมาร์ทโฟน  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพน้ า โดยมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
วัดคุณภาพน้ า และรายงานผลคุณภาพน้ าผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้งด้านซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เป็นการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Arduino1.8.5 
ในการเขียนชุดค าสั่งด้วยคอมพิวเตอร์ลงสู่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Node MCU ESP8266
เพ่ือรับค่าต่างๆ จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และเรียกใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ทมาโฟน ลักษณะเด่น
ของเครื่องมือคือสามารถใช้งานได้ง่ายดูค่าอุณหภูมิ  และค่า PH ของน้ าได้ทันทีไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
สามารถสั่งการท างานของอุปกรณ์ผ่านทางระยะไกลได้เพียงมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีการแสดงสถานะของ
อุปกรณ ์และกราฟแสดงอุณหภูมิและ PH ของน้ าได้ อีกทั้งยังสามารถออกรายงานค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพน้ าได้ซึ่งผลจากการพัฒนาช่วยท าให้ผู้ดูแลสัตว์น้ าสามารถบริหารจัดการดูแลสัตว์น้ าได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนลดอัตราการตายเพ่ิมอัตราการรอดของสัตว์น้ าได้ 

การประเมินคุณภาพของแบบจ าลองเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพน้ าบนสมาร์ทโฟนมีการ
ประเมิน.2.รูปแบบ คือ การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานผลการประเมินโดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องพบว่าประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาอยู่ในระดับที่ดี 
( ̅ = 4.08) ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องมือ โดยผู้ใช้งานพบว่าผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.15) 
ค าส าคัญ: คุณภาพน้ า, แอปพลิเคชั่น Blynk, โปรแกรม Arduino IDE 
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Abstract 

Development of Water Quality Management Tools on Smart Phonesis intended 
for develop water quality management tool with the ability to manage ,measure water 
quality and water quality report via smart phone for measure the water quality.By 
applying technology software and hardware. Developed using the  Arduino 1.8.5 program 
to programming to Arduino Node MCU microcontroller board ESP826.To receive various 
values from the sensor deviceand run through the Blynk application on the smart phone 
to display. The distinctive feature of the tool is that it is easy to use.It can see the 
temperature and PH value of the water immediately. Able to order the operation of the 
device via remote distance only with internet signal.With the status of the device and 
the graph showing the temperature and PH of the water.It can also report the factors 
related to water quality.Results from the development of allowing aquatic careers to 
better manage and manage aquatic animals more effectively. Reduce mortality, increase 
the survival rate of aquatic animals 

Evaluation of water quality management tools models on smart phones has 2 
forms: evaluating system performance by experts and evaluate the satisfaction of users. 
The results of the evaluation by relevant users found that The efficiency of the system 
that has been developed At a good level ( ̅ = 4.08). And the results of evaluating the 
satisfaction with the use of the tool by the users found that users are satisfied with the 
tools that are developed as a whole at a good level 
( ̅ = 4.15) 
Keywords: Waterquality, Arduino IDE, Smart Phone 
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การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่แบบเสมือนจริง 
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การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่แบบเสมือนจริงมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ที่แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์โดยใช้สื่อภาพเสมือนจริง 360 องศา ในการน าเสนอข้อมูลของ
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยการใช้เทคโนโลยีสื่อภาพเสมือน
จริง 360 องศา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอ และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่แบบเสมือนจริง 

วิธีด าเนินการวิจัยใช้รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) เริ่มตั้งแต่เก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของระบบงานเดิมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ โดยเลือกวิธีการน าเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ
ของเว็บไซต์ภาพเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR ซึ่งท าให้ผู้ที่
สนใจสามารถเห็นบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ก่อนล่วงหน้าเสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในสถานที่
นั้นจริงๆ 

ผลของการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่แบบเสมือนจริงพบว่าเว็บไซต์มีการน าเสนอ
ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ตอบโจทย์ของผู้สนใจที่ไม่สะดวกในการเยี่ยมชมสถานที่จริงได้ รวมถึง
ผู้ที่อยากจะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บนเว็บไซต์ โดยเป็นทางเลือกใหม่ และทันสมัย เนื่องด้วยเว็บไซต์มีลูกเล่น 
ที่น่าสนใจ ทั้งภาพ เนื้อหา ลายลักษณ์อักษร และมุมมองในรูปแบบภาพเสมือนจริงที่สามารถดูได้รอบ ๆ 
360 องศา ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง 40 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจ ( ̅) มีค่าเท่ากับ 4.17 ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ภาพเสมือนจริง, ภาพ 360 องศา, พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ 
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The development of a virtual tour website of the Had Yai museum 
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and Raminsorn Chowchang2 

 
1 Lecturer, Department of Information Technology, Faculty of Science and Technology, Hatyai 

University 
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Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: charoen@hu.ac.th 
 
Abstract 

The objective is to design and develop a website that will show the exhibits on 
your browser with a 360 degree virtual tour. The new media will present the museum's 
information, make a new solution for people who want to visit the museum by using 360 
degree virtual media technology, and To study the level of user satisfaction with the 
website of Hat Yai City Museum. 

Research Methodology: System Development Life Circle (SDLC) first, collects data 
to study the problems inherent in the old system. Then, after collecting the data and 
thorough analysis we design a new system. The information will be a virtual reality 
presentation, to make it easy and clear for the potential audience. 

The result of the development of a virtual tour website of the Had Yai museum 
will help people save time by not having to visit the museum in person to see all the 
information. 

An assessment of satisfaction from a group sample of 40 people found that the 
average satisfaction ( ̅) was 4.17 which is a high level. 
Keywords:  virtual tour, VR 360°, MuangHatyai Museum 
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การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัตกิาร Android และ iOS 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
 
ณธัชสร จุติสงขลา1*, ศรุดา เกลี้ยงจุ้ย2, สันติสุข ภุ่มเรื่อง2 และสิรินทิพย์ นพเก้า2 
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 มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: nathatsorn@hu.ac.th 
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งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้วิธีการพัฒนาแบบ Hybrid Mobile Application ด้วย
เทคโนโลยีไอโอนิคเฟรมเวิร์ค (IONIC Framework) โดยใช้ภาษา HTML5, JavaScript, CSS, Angular   
และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

 ในการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Android 
และ iOS ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีกลุ่มเปูาหมายคือบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลจากการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ 
Android และ iOS ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ท าให้บุคลากรและนักศึกษา
สามารถแจ้งซ่อมและติดตามสถานะการซ่อมที่เก่ียวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได ้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานโดยก าหนดสิทธิ์ผู้ให้บริการซ่อม 
การมอบหมายงานให้กับผู้ให้บริการซ่อม เจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อม สามารถทราบรายการแจ้งซ่อมและ
สามารถบันทึกผลการด าเนินงานซ่อมได้   
 ซึ่งจากการศึกษาและพัฒนาท าให้ได้ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ 
Android และ iOS ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สามารถน ามาใช้งานได้จริง 
ท าให้กลุ่มผู้ใช้งานมีความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งซ่อม การติดตามผลการ
ด าเนินการซ่อม การมอบหมายงานและ สามารถรับทราบรายการซ่อมได้อย่างรวดเร็วท าให้งานบริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น, แจ้งซ่อม, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค 
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The Development of Computer Repair System on Android and iOS 
operating Systems: A Case Study of Hatyai University 
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Abstract 

The objective of this research was to develop computer repair system, reporting 
via mobile devices by means of Hybrid Mobile Application which implemented IONIC 
framework, HTML5, JavaScript, CSS, Angular, and MySQL.   

The computer repair system via mobile devices on Android and iOS was designed 
and developed for personnel and students of Hatyai University who are the main users.  
Regarding the results of the development of the computer repair system on Android and 
iOS, Hatyai University’s personnel and students were able to report a repair and track 
the computer repair status via the application available on mobile devices.  The admin is 
also able to manage the database; for example, service providers can have permission to 
assign tasks.  Moreover, the service providers is informed about the repair list and they 
can save the repair status.  

According to the investigation and development of the computer repair system 
of Hatyai University on Android and iOS for mobile devices, the application is applicable 
so that the users feel convenient to report a repair, track the repair status, assign tasks 
and access the repair list rapidly, resulting in more effective service.  
Keywords: Application, Inform Repair, Mobile Device, IONIC Framework 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการสั่งอาหาร (Mu-Ne เมนูอิเล็กทรอนิกส์) 
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 การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการสั่งอาหารในร้านอาหาร (Mu-Ne เมนูอิเล็กทรอนิกส์) 
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการสั่งอาหารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้ใน
ร้านอาหารและเครื่องดื่มได้ โดยใช้วิธีพัฒนาระบบสารสนเทศตามหลักของวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ 
(SDLC) คือการใช้งานและการก าหนดรายละเอียดของคุณสมบัติแต่ละระบบและซอฟต์แวร์  การออกแบบ
การไหลของข้อมูล การพัฒนาระบบโดยใช้การออกแบบสตอรีบอร์ด และการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูล การทดสอบระบบและการน าระบบไปใช้งาน เพ่ือแก้ปัญหาระบบการสั่งอาหารแบบดั้งเดิมและ
เพ่ิมความสะดวกสบาย รวดเร็วในการสั่งอาหารในร้านอาหาร ผลการวิจัยครั้งนี้คือ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการสั่งอาหารในร้านอาหาร (Mu-Ne เมนูอิเล็กทรอนิกส์) ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้าน สามารถแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูล ก าหนด
รายละเอียดของรายการอาหาร ค านวณราคาอาหารที่ต้องช าระเงินและดูรายงานการสั่งอาหารได้ และ 
2) ส่วนของผู้ใช้ระบบหรือลูกค้า สามารถดูรายการอาหาร สั่งเมนูอาหาร เพ่ิม ลด รายการสั่งอาหาร 
ดูราคารวมที่ต้องช าระเงินได้   
ค าส าคัญ: เมนอิูเล็กทรอนิกส์  
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(Mu-Ne Electronics Menu) 
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Abstract 
  Development of information systems for food ordering in restaurants (Mu-Ne 
electronic menu) via wireless communication devices. The purpose of this study can be 
used in food and beverage stores by using the development of information systems. In 
accordance with the System Development Life Cycle (SDLC) that the use and 
specification of each system, software features Data flow design System, development 
using storyboard design, database structure design system, testing, and system 
implementation. To solve the problem of traditional food ordering systems and increase 
convenience, quick to order food in restaurants. The result of this research is the 
development of information systems for food ordering in restaurants (Mu-Ne Electronic 
Menus) via wireless communication devices can be divided into 2 parts: 1) The 
administrator or the shop owner can amend the information. Set details of food items, 
Calculate the price of food that must be paid and view the order of the food order and 
2) The part of the system user or customer can view food items, order food menu, 
reduce food orders and see the total price that must be paid. 
Keyword: Electronic menus   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
Health Sciences Session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

132 

 

การศึกษาปัจจัยที่จะน ามาพัฒนาอุปกรณ์ตรวจภาวะชาปลายเท้าด้วยทฤษฎี TRIZ 
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วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้เป็นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้เป็นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่จะน ามาพัฒนา
อุปกรณ์ตรวจภาวะชาปลายเท้าด้วยทฤษฏีการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (TRIZ) และเพ่ือใช้ทฤษฏีการ
แก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (TRIZ) ในการประเมินการออกแบบอุปกรณ์ตรวจภาวะชาด้วยไฟฟูา จากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานอุปกรณ์ตรวจภาวะชาปลายเท้าต่างๆ ด้านที่เกี่ยวกับสภาวะชา และวิธีการตรวจ
ภาวะชา พบว่าการใช้งานอุปกรณ์ตรวจภาวะชา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจของสมาคมโรคเบาหวาน 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอุปกรณ์ด้วยทฤษฎีทางด้านไฟฟูา เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตรวจ
ความรู้สึกทางการแพทย์ โดยการศึกษาเอกสารด้านกระบวนการตรวจภาวะชาปลายเท้า และปัจจัยในการ
ออกแบบนวัตกรรมด้วยโปรแกรม TRIZ รวมถึงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางไฟฟูา พบว่า ก าลังไฟฟูาระดับ
อ่อน สามารถน ามาใช้ในตรวจภาวะชาปลายเท้าได้ เพราะไฟฟูาระดับอ่อน ส่งผลที่ปลายประสาทโดยตรง 
ท าให้ปลายประสาทสามารถรับรู้ได้ ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปุวย 
ค าส าคัญ: การรับรู้ความรู้สึก, ภาวะชาที่ประสาทส่วนปลาย, ไฟฟูาสถิตย์, ปริมาณกระแสไฟฟูา 
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The study of factors for develop device to check for foot numbness 
by TRIZ theory. 
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Abstract   
 The purpose of this research is to study of factors that will be used to develop 
the numbness examination device using the innovative problem solving theory (TRIZ) 
and to use the innovative problem solving theory (TRIZ) in evaluate the design of 
electric numbness examination equipment. From documents and interviews with users 
of numbness examination devices. The numbness and how to determine 
conditionnumbness. Found that the use of detection equipment numbness condition. 
Does not meet the criteria of the Diabetes Association. The researcher has an idea to 
develop devices with electrical theory. In order to comply with the medical sensory 
principles. By studying documents on the process of examination of numbness, and 
factors in innovative design with the TRIZ program, including an interview with an 
electrical expert. Found that the low power level. Can be used to check for anesthesia. 
Because the electric low level is weak. Results directly into the nerve endings. Makes the 
nerve endings can be realized, safe, and not harmful to patients. 
Keywords: Perception, Numbness in the peripheral nerves, Static electricity, Quantity of 

electricity 
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การเปรียบเทียบโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องส าหรับคัดกรองผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มีภาวะ 
ชาปลายเท้า 
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บทคัดยอ่ 

ปัญหาผู้ปุวยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเท้าเบาหวาน ระยะแรกผู้ปุวยโรคเบาหวาน
จะรู้สึกชาปลายเท้าหากปล่อยปละละเลยจะน าไปสู่แรงกดทับ เกิดแผลเท้า เนื่องจากเลือดมีความหนืดแผลจึง
หายช้าและติดเชื้อในที่สุด แต่สามารถปูองกันได้ด้วยกระบวนการคัดกรองภาวะชาปลายเท้า ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบโมเดลกระบวนการเรียนรู้ของเครื่องด้วยโปรแกรม 
RapidMiner Studio เปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมของกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลท่าจีน จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปุวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะชาปลายเท้า จ านวน 50 คนและคนปกติ จ านวน 50 คน ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 
40-70 ปี มีน้ าหนักตัว 60-80 กิโลกรัม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สังเคราะห์ ได้แก่ รหัส เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง 
รอบเอว ความดันโลหิต ประวัติโรคเบาหวาน ค่าดัชนีมวลกาย ค่า Risk Scale และค่า Gray Scale โดยมีใบ
นัดเพ่ือเก็บข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง รวมจ านวนทั้งสิ้น 300 ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
มากกว่า 55 ปี และมีประวัติเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานมากกว่ากลุ่มในช่วงอายุอ่ืน
และผลการเปรียบเทียบโมเดลทั้ง 3 วิธี พบว่า Support Vector Machine (SVM) มีค่าความเชื่อมั่น 
(Accuracy) สูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 93.3 รองลงมาโมเดล Deep Learning มีค่าความเชื่อมั่น (Accuracy) 
โดยคิดเป็นร้อยละ 72.7 ล าดับที่ 3 โมเดล Random Forest มีค่าความเชื่อมั่น (Accuracy) โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 65.3 ซึ่งดังนั้นโมเดลแบบ Support Vector Machine (SVM) ซึ่งในบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์คัดกรองภาวะชาปลายเท้าของผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
ค าส าคัญ: ผู้ปุวยโรคเบาหวาน, ภาวะชาปลายเท้า, กระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง  
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Abstract 

The problem of diabetes is increasing worldwide. Especially diabetic foot initially, 
diabetic patients will feel the toe of the tea, if neglected, will lead to pressure, causing 
foot ulcers due to the viscous blood, the wound will eventually heal slowly and 
become infected. But can be prevented by the screening process for toe numbness 
which a study titled “A Comparison of learning models of machine for screening diabetic 
patients who has toe numbness” had the objectives to synthesize data and compare the 
learning process of the machine with Program named RapidMiner Studio in order to 
compare Algorithm performance of the machine learning process at Tachin Subdistrict 
Health Promotion Hospital, Songkhla. The population in this study were divided in 2 
groups as follows, type 2 diabetic patients who has toe numbness totaled 50 people 
and normal people totaled 50 people, age between 40–70 years old, weight between 
60-80 Kilograms. Personal information that is used to synthesize ; Code, Gender, Age, 
Weight, Height, Waistline, Blood pressure, Diabetes history, Body mass index, Risk Scale 
and Gray Scale. During doing the research, there are 3 times of appointment to collect 
the information with 300 information of population. The results of the study were as 
follows; Personnel information in terms of age above 55 years old and High Blood 
pressure patients have high risk to have diabetes more than other ages. The results of 
comparison of 3 models showed that Support Vector Machine Model (SVM) has the most 
accuracy by 93.3 percent. Secondly, Deep Learning Model has the reliability with 65.3 
percent. Thus, Support Vector Machine Model (SVM) in this article is a part of a research 
titled Development of screening devices for patients with toe numbness Diabetes. 
Keywords: Diabetes patient, Foot numbness, Machine learning 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

136 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยเชิงพรรณาครั้งนี้มุ่งเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสา ธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                    
จ านวน 273 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha)               
เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค -สแควร์ และ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. โดยภาพรวม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 74.72 
ความรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.94 และ 68.86 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในแต่ละด้ านพบว่า 
1) มีส่วนร่วมริเริ่มโครงการในการส ารวจปัญหาสุขภาพของประชาชนมากที่สุด ( ̅ = 3.28) 2) มีส่วนร่วม
วางแผนด าเนินโครงการในขั้นตอนวางแผนก าหนดแนวทางติดตามประเมินผลการด าเนินงานกองทุนมาก
ที่สุด ( ̅ = 2.71) 3) มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
( ̅ = 3.05) 4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานกองทุนมากที่สุด ( ̅ = 2.78)  
 2. เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร
อาสาสมัครสาธารณสุข และทัศนคติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ ความรู้เรื่องกองทุนไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม               
ในการด าเนินงานกองทุน  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, กองทุนหลักประกันสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

137 

 

Factors related to participation in the health insurance funds operation at 
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Abstract 
 This descriptive research to study factors that are related to participation in 
health insurance fund operations at the local level or the area of  health village 
volunteers in Koh Samui district, Surat Thani. The sample consisted of 273 health 
village volunteers. The data was collected by using questionnaires with reliability 
(Cronbach's Alpha) 0.91. Data was analyzed by means, percentage, standard deviation, 
chi-square statistics and Pearson correlation. 
 The research found that: 
 1. Overall, the percentage of village health volunteers’attitude good level at 
74.72. The level of knowledge and participation in fund operation were 54.94 and 
68.86 in order. The sample showed the mean highest 1) the participation in initiating 
project for public health problems survey was 3.28 2) the participation in evaluating 
and follow up the plan fund 2.71 3) the participation in request for government 
supporting was 3.05 and 4) the participation in view survey questionnaire from the 
public was  2.78. 
    2. Gender, age, income, occupation, education, volunteer experience and 
attitude were positive relationship with participation in fund operation were 0.05 
significant. The knowledge and participation in fund operation was no related. 
Keywords: Participation, Health Insurance Fund, Health Village Volunteers 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์  การรับรู้
ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะโภชนาการของนักเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  – 6 
ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 836 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  
เชิงพรรณนาและน าเสนอด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ทดสอบหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติก รรมสุขภาพ 
แต่การรับรู้ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ และ พฤติกรรมสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 -6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (2  = 
.397, p-value = .528 , 2 = 3.162, p-value = .035 และ 2 = 17.356, p-value = .043 ตามล าดับ) 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมสุขภาพ, นักเรียนประถมศึกษา, การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้ความสามารถตนเอง 

ภาวะโภชนาการ 
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Abstract 

This survey research aimed to examine the relationship between perceived 
benefits, perceived self-efficacy with health behavior and health behavior with 
nutritional status of elementary student. Sample was 836 elementary students grade 4-6 
of extra-large schools. Simple random sampling was used. Research instrument was a 
self-administered questionnaire. Data were described with number, percentage. Chi-
square test was used to examine the relationship between perceived interpersonal 
influences, and perceived situational influences to health behavior. All statistical 
analyses were significant at the level of 0.05. The research findings were as follows: The 
perceived benefits of health behavior not statistically significantly associated with health 
behavior but perceived self-efficacy significantly associated with health behavior and 
health behavior statistically significantly associated with nutritional status of elementary 
student grade 4-6 (2  = .397, p-value = .528 , 2 = 3.162, p-value = .035 และ 2 = 17.356, 
p-value = .043 respectively). 
Keywords: Health Behavior, Elementary Student, The perceived benefits, The perceived 

self-efficacy, Nutritional Status 
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การเมืองในกฎหมายอาญามาตรา 112: การสถาปนาอ านาจน า (Hegemony) 
ของตุลาการผ่านการตีความ 
 
กมลวรรณ ชื่นชูใจ1* 
 
1 นักวิชาการอิสระ,  
*Corresponding author, E-mail: kamolwan45@gmail.com 
018Lo-NO 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสถาปนาอ านาจน าของตุลาการผ่านกฎหมายอาญา
มาตรา 112 ผลการศึกษาพบว่า ตุลาการศาลยุติธรรมและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท าการสถาปนาอ านาจ
น าหรือครองความเป็นใหญ่ (Hegemony) ผ่านการตีความกฎหมาย ค าพิพากษาของศาลยุติธรรมและค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 112 มีลักษณะและส่งผลดังต่อไปนี้ 1) การตีความ
สะท้อนอุดมการณ์และแสดงจุดยืนทางการเมืองที่สนับสนุนกลุ่มการเมืองฝุายอนุรักษนิยมสถาบัน
พระมหากษัตริย์, 2) การตีความสร้างความชอบธรรมให้กับขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือปกปูองกฎหมาย
อาญามาตรา 112, 3) ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอกย้ า “ความยุติธรรมตามกฎหมาย” ของค า
พิพากษาศาลยุติธรรม, 4) ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยุติบรรดาข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อกฎหมายส่งผลให้
ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือต่อสู้และปกปูองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของฝุายประชาธิปไตยต้องปิดฉากลง
อย่างสิ้นเชิง 
ค าส าคัญ:  การเมืองของกฎหมาย, กฎหมายอาญามาตรา 112, การสถาปนาอ านาจน า, ตุลาการ 
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The Politics of the Section 112 of Thai Criminal Code:  
Hegemony of Judiciary through Interpretation 
 
Kamonwan Chuenchujai1* 
 

1  Independent Scholar 
*Corresponding author, E-mail: kamolwan45@gmail.com 
 
Abstract 

The objective of this paper is to study the hegemony of judiciary through the 
interpretation of the Section 112 of the Thai Criminal Code. The result was found that 
the judges of the Courts of Justice and the Constitutional Court created hegemony 
through interpretation of law. The verdicts of the Court of Justice and the decisions of 
the Constitutional Court had the following characteristics and impacts: 1) They reflected 
the ideology and political standpoint supporting the royalist conservatives. 2) They 
formed legitimacy for the movements to protect the Section 112 of the Thai Criminal 
Code. 3) The decisions of the Constitutional Court insisted the “legal justice” of the 
verdicts of the courts of justice. 4) The decisions of the Constitutional Court ended all 
contradiction on the law, ending all the movement to struggle for and to protect 
fundamental rights of freedom on the democrats.    
Keywords: Politics of Law, the Section 112 of the Thai Criminal Code, Hegemony, 

Judiciary. 
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คัดค้านไปก็ไร้ความหมาย: กรณีการเคลื่อนไหวคัดค้านพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.2558 
 
สุทธิชัย รักจันทร์1* และธัชภรณ์ ศรีเมือง2  
 
1 อาจารย์, สาขาการเมืองการปกครอง, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
2 อาจารย์, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
*Corresponding author, E-mail: rakjan_b@hu.ac.th 
087Lo-NO  
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวคัดค้านพระราชบัญญัติชุมนุมฯ 
โดยท าการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนโยบายว่าเป็น
อย่างไร รวมถึงวิเคราะห์บทบาทภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมคัดค้านพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ จากผลการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า พระราชบัญญัติการชุมนุม  
พ.ศ.2558 ถูกคัดค้านจากภาคประชาชน นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ด้วยการ
น าเสนอข้อสังเกต ท้วงติงให้มีการแก้ไขบทบัญญัติ และความไม่ชอบธรรมของการตรากฎหมาย 
การเคลื่อนไหวในช่วงการตรากฎหมายดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวในการถกเถียงเชิงความคิดวิชาการ  
ต่อเนื้อหาสาระกฎหมาย และผลกระทบของกฎหมาย แต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้สร้างผลสะเทือนต่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงอ านาจในการตรากฎหมาย
ที่มุ่งหวังให้รัฐและระบบราชการมีความเข้มแข็ง และลดหรือท าลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะใช้ได้
อย่างชอบธรรม  
 ปัจจัยประการส าคัญคือโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เปิดโอกาสให้กับประชาชน ก่อให้เกิดสภาวะ
ความกลัวอ านาจของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร เป็นการใช้กลไกอ านาจรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองที่พึงมีโดยทั่วไป และจ ากัดการเคลื่อนไหวคัดค้านพระราชบัญญัติการชุมนุมฯ ดังนั้น
การเคลื่อนไหวทางสังคม หรือการใช้เสรีภาพในการชุมนุมจึงต้องหยุดการเคลื่อนไหวไปโดยปริยาย และ
เห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวคัดค้านพระราชบัญญัติการชุมนุมของประชาชนไม่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มี
อ านาจในการร่างกฎหมาย 
ค าส าคัญ:  พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, การเคลื่อนไหวทางสังคม, ผลสะเทือนทาง

นโยบาย 
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Movement opposed to simply meaningless: The protest movement of  
The Public Assembly Act 2558 B.E. 
 
Suttichai Rakjan1* and Tutchaporn Srimuang2 
 
1 Lecturer Department of Government, Faculty Political Science Hatyai University 
2 Lecturer Department of public Administration, Faculty of Public Administration,  

Siam Technology College 
*Corresponding author, E-mail: rakjan_b@hu.ac.th 
 
Abstract 

This article purpose to analyze the movement's protest Public assembly act 2558 
B.E. What has changed its policy and analysis of the various sectors in a joint protest rally 
public law. Method A qualitative methods study. Analysis found protest rally Public 
Assembly Act 2558 B.E. during the draft form the public sector, academic, government 
and international organizations. The presentation objecting to amend the provisions of 
the legislation and unrighteousness. The social movement is a movement in the 
enactment of the controversial academic thinking on substantive law. The impact of 
legislation, social mobility has not shaken the policy changes in the content of the law. 
Reflect power to enact legislation to provide stronger state and bureaucracy and reduce 
or destroy the freedom of the people. 
         The key factor is the political opportunity is open to state, fear the power of the 
government takeover of the mechanisms of state power to affect the rights and political 
freedoms are generally preferable. And impact of the protest rally of the Act. Social 
movement, freedom of assembly, thus stopping the movement. The protest rally Act 
does not affect the decision of the authority of the legislative body and movement 
patterns using a very limited tactical  
Keywords: Public Assembly Act 2558 B.E., social movement, political repercussions 
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เกี่ยวกับปัญหาความรับผิดของทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1601 
 
จิระพงค์ แก้วบัว1* 
 

1 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: jirapong_k@hu.ac.th 
118Lo-NO 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของทายาท 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 เช่น เรื่องการฟูองทายาทให้รับผิดในหนี้กองมรดก 

จากการศึกษาพบว่าตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 เป็นเพียงผล
แห่งกฎหมายเท่านั้นการที่ทายาทไม่ได้รับมรดกตกทอดก็หาได้ตัดสิทธิ์เจ้าหนี้ที่จะฟูองร้องด าเนินคดีกับ
ทายาทให้รับผิดในหนี้กองมรดกนั้นอยู่ โดยที่เจ้าหนี้ไม่จ าต้องสืบทรัพย์มรดกว่ามีทรัพย์สินตกทอดถึง
ทายาทหรือไม่และทายาทก็ไม่ได้อยู่ในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นหรือลูกหนี้ร่วมต้องกลับมาเป็นคู่ความตาม
กฎหมายและเมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีทายาทต้องรับผิดในหนี้กองมรดกนั้นแม้ค าพิพากษาของ
ศาลจะระบุท้ายค าพิพากษาว่าทายาทไม่จ าต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินในกองมรดกก็ตามแต่ค าพิพากษา
หาได้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินอ่ืน ๆ ด้วยไม่ ท าให้เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน
ของทายาทโดยตรงท าให้ทายาทต้องรับภาระในการต่อสู้คดีเพ่ือให้เพิกถอนการบังคับแก่ทรัพย์นั้น ปัญหา
ในปัจจุบัน เจ้าหนี้ไม่ได้สืบทรัพย์ของเจ้ามรดกก่อนว่ามีทรัพย์มรดกตกทอดถึงทายาทหรือไม่แต่กลับมา
ฟูองทายาทในกองมรดกให้รับผิดในหนี้กองมรดกนั้นและการที่ทายาทจะได้รับมรดกตกทอดหรือไม่ก็ถูก
จ ากัดสิทธิ์ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ทางคดีได้จึงเป็นการเพ่ิมภาระให้ทายาทซึ่งทายาทไม่ได้รับทรัพย์
มรดกตกทอดและไม่ได้อยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมแต่กลับถูกฟูองให้ด าเนินคดีตามกฎหมายเป็นการท าให้คดีขึ้น
สู่ศาลมากเกินไปและเป็นการจ ากัดสิทธิ์ในการสู่คดีซึ่งจ าเลยมีสิทธิที่จะให้การอย่างไรเพ่ือประกอบการ
พิจารณาคดีที่จะสู้คดีได้ถึงที่สุดเช่นนี้ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมมาตรการให้แก่เจ้าหนี้และทายาทเมื่อเจ้าหนี้
และทายาททราบถึงความตายของเจ้ามรดกให้เจ้าหนี้สืบทรัพย์ของลูกหนี้ว่ามีทรัพย์มรดกตกทอดถึง
ทายาทหรือไม่ก่อนฟูองคดีและให้ทายาทยื่นค าร้องขอสละมรดกได้  ท าให้ทายาทได้หลุดพ้นจากการที่
เจ้าหนี้ของเจ้ามรดกฟูองให้ทายาทรับผิดชอบต่อหนี้ของเจ้ามรดก ท าให้ทายาทไม่ต้องรับภาระต่อหนี้
มรดกของเจ้ามรดกโดยทันทีจะได้ตัดสิทธิแก่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิที่จะฟูองทายาทให้รับผิดตามหนี้มรดกนั้น เพ่ือ
ความยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: มรดก, เจ้ามรดก, หนี้ในกองมรดก  
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

146 

 

Liability problems of heirs According to section 1601 of Civil and 
Commercial Code 
 
Jirapong Kaewbua1* 
 

1 Lecturer, Department of Law, Faculty of Law, Hatyai University.  
*Corresponding author, E-mail: jirapong_k@hu.ac.th 
 
Abstract 

This research aims to study the legal measures regarding the liability of the heirs 
under the Civil and Commercial Code, Section 1601, such as the prosecution of the heirs 
in liability of inheritance lawsuit.  

According to the study found that under the provisions of the Civil and 
Commercial Code Section 1601 is only the result of the law. The heirs do not inherit, 
they have disqualified creditors to prosecute. The creditor does not need to trace the 
inheritance that the property is inherited to the heir, and the heirs are not in the original 
debtor or joint debtor must return to the partner. By law, and when the court judges the 
plaintiff to win the case, the heirs shall be liable for the inheritance debt, although the 
court's verdict will specify the verdict that the heirs do not need more than liability. 
Resource assets in the estate, but the sentence can not include other property with no 
creditor is entitled to enforce the right of property which may be the property of the 
heirs directly heirs have an obligation to fight the case to revoke shall apply to such 
property. At present, the creditor does not have the property of inheritance before the 
inheritance of the heirs or not, but return the heirs of the heirs in the inheritance and 
the heirs will inherit or not be restricted. It is not the case that the heirs do not receive 
the inheritance and are not the co-beneficiaries, but rather the debtors. To prosecute 
the lawsuit is to make the case go to court too much and to limit the right to the case, 
the defendant has the right to how to handle the case to the fullest. To the creditors 
and heirs when the creditor and his heirs know of the death of the inheritance of the 
creditor to the property of the debtor to inherit the heirs. Before filing a lawsuit, and the 
descendants filed a request for the inheritance, the heir was released from the creditors 
of the inheritance suing the heirs responsible for the debts of the inheritance, heirs do 
not have to bear the inheritance of the inheritance will immediately cut. The right to a 
creditors who have the right to sue the heirs liability for the inheritance for justice based 
on the will of the 
Keywords: Heritage, Deity, Debt in the estate 
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ความผิดฐานเฝูาติดตาม: ศึกษากรณีการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล
ใกล้ชิดผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงในจังหวัดยะลา 
 
สนัน ยามาเจริญ1*, ช่อผกา แก้วคันโท2 และปนัดดา ระสิตานนท์2  
 

1 อาจารย์ประจ า, คณะนติิศาสตร,์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2 นักศึกษา, คณะนติิศาสตร,์ มหาวทิยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: sanan@hu.ac.th 
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บทคัดย่อ 

การสืบสวนสอบสวนเป็นกระบวนการเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดเป็น
กระบวนการด าเนินคดีเพ่ือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งการด าเนินการส่วนหนึ่งเป็นการด าเนินการ
ในทางใช้อ านาจของรัฐ ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้โดยหลัก การใช้อ านาจต้อง
อาศัยกฎหมายที่ก าหนดขึ้นไว้โดยชัดแจ้งแต่ทางปฏิบัติการควบคุมกับการคุ้มครองจึงมักขัดแย้งและท าให้
ไม่ได้สัดส่วนโดยอาจเป็นการใช้อ านาจรัฐมากเกินไปจนท าท าให้กระทบสิทธิของประชาชนเช่นเดียวกับการ
สืบสวนสอบสวนในกระบวนการด าเนินคดีอาญากรณีคดีความมั่นคง ในกรณีที่เกิดจาการปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่ในกรณีการเฝูาติดตามเพ่ือสืบสวนหรือปูองกันโดยวิธีการเฝูาติดตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือให้ได้
ข้อมูล โดยอาจซุ่มระวัง ถ่ายภาพ สังเกตพฤติกรรมของบุคคลในเคหสถานของบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
หรือผู้ต้องหาซึ่งส่งผลต่อบุคคลมีซึ่งใกล้ชิดของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง อันเกี่ยวกับสิทธิ
ส่วนบุคคลในส่วนสิทธิของความเป็นอยู่ส่วนตัว อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิท าให้เกิดความเสียหาย โดยจะ
ท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามแนวทางของกฎหมาย
ต่างประเทศ และกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งจากการศึกษาโดยการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ บุคคลผู้ถูกติดตาม ในพ้ืนที่ และท าการวิเคราะห์ผล 
มีการการด าเนินการติดตามช่วงเวลาหลังมีเหตุเกิด ซึ่งท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย รู้สึกไม่
ปลอดภัยอยู่ในภาวะที่ถูกบังคับแต่อยู่ในภาวะจ ายอม ส่วนเจ้าหน้าที่เห็นว่าการปฏิบัติเป็นไปตามค าสั่งชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่หากพิจารณาตามแนวทางต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีความได้สัดส่วนในการด าเนินการซึ่ง
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติก าหนดไว้เฉพาะ จึงยังคงเป็นดุลพินิจในการปฏิบัติ อีกทั้งด้วยข้อก าหนดทาง
กฎหมายภายในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดเป็นแนวทางที่ให้อ านาจรัฐในการใช้ดุลพินิจจึง
เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ที่แตกต่างกัน ของส่วนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเช่น การเลือกจะใช้
วิธีการหรือไม่ใช้ในกรณีใดในการค้น หรือติดตามเฝูาระวังจุดใดจุดหนึ่งต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ และ
ด้วยอ านาจของฝุายทหารที่รับรองโดยกฎอัยการศึกจึงเป็นไปในทิศทางการใช้ดุลพินิจที่จะเข้าด าเนินการ
มากกว่าการใช้มาตรการอ่ืนเพ่ือเลี่ยงการปฏิบัติการที่กระทบสิทธิต่อบุคคลใกล้ชิด ซึ่งข้อเสนอแนะควรมี
การก าหนดข้อปฏิบัติหรือกฎหมายเพ่ือผ่อนคลายการใช้อ านาจของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการ  
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ตรวจสอบถ่วงดุล ในกรณีจ าเป็นต้องใช้อ านาจในการติดตามบุคคลผู้ใกล้ชิดผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย 
ตลอดจนการก าหนดแนวปฏิบัติที่แนวเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือการรักษาไว้ซึ่งสิทธิส่วนบุคคลและการควบคุม
ความสงบสุขของสังคมอย่างได้สัดส่วนและเท่าที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นหลักในการแสดงถึงการเลี่ยงที่จะไม่
ละเมิดสิทธิของประชาชนในการปฏิบัติตามหน้าที่ 
ค าส าคัญ: การเฝูาติดตาม, สิทธิส่วนบุคคล, ความผิดฐานเฝูาติดตาม 
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Stalking offence: Case Study Protecting The Privacy Right of People 
Involved with Suspects in Nation Security case in Yala. 
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Abstract 
 The current study aims at particularly investigating principles of liberty and right 
Protection. Everyone has liberty and right to privacy which as protected by the 
government and under the authority of the government to enforce the laws pertaining 
to rights to privacy. To be more specific, officials observe suspects and houses of people 
who are related to the suspect. It found that the officials’ execution abides by the 
Emergency Decree. On the contrary, people who were observed are terrified of the 
officials’ execution because the officials closely observe then the whole time. According 
to the announcement of observing principles, pertinent laws should be clearly specified. 
Moreover, the execution should be proportional to the preventable calamity. On the 
other hands, due to the unclear guideline on observing people, exercising discretion is 
more likely to be subjective, having an adverse impact on the investigation and judicial 
processes. When witness and evidence are unreliable, it can be suggested that 
observation should be more appropriate to keep their distance. The government should 
set an example of their execution to prevent a terrifying experience. Consequently, the 
suggestions lead to a thorough understanding and maintain a balance between exerting 
authority of the government and human right protection. 
Keywords: Stalking, Privacy of Right, Stalking offence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

150 

 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Monitoring : EM) ต่อผู้กระท าความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี : 
ศึกษาเฉพาะการกระท าความผิด ที่อยู่ในเขตอ านาจศาลจังหวัดนราธิวาส 
 
ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์1*, อรปรียา หวังนุรักษ์2 และซูไฮลา กือโด2 
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 วิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ต่อผู้กระท าความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงไม่เกิน 5 ปี : ศึกษาเฉพาะการกระท าความผิดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลจังหวัดนราธิวาส  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมผู้กระท าผิดแทนการจ าคุก 
ในเรือนจ า ซึ่งจะประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ มีลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือสายรัดข้อมือ ข้อเท้า  
ใช้ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวก็จะสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวม
ใส่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้แทนการวางเงินประกันหรือหลักประกัน 
ก็ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมา  
 ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนี้เพียงอย่างเดียวไม่
มีหลักประกัน ปัญหาที่ตามมาท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีพฤติการณ์หลบหนี เจตนาไม่มารายงานตัวต่อ
ศาลตามเงื่อนไขที่ก าหนด ศาลต้องด าเนินการออกหมายจับ เพ่ือติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ส่งผลเสีย
ต่อกระบวนการยุติธรรม เกิดความเสียหายต่อกระบวนพิจารณาคดี ท าให้กระบวนพิจารณาเกิดความล่าช้า 
การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวนั้นถือเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่าง
ดี โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ าในด้านฐานะทางสังคมของผู้ต้องหาหรือจ าเลย รวมทั้งสามารถลดความแออัด
ของสถานที่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลได้ ในกรณีที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ EM เพียงอย่างเดียวไม่มีหลักประกันนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการหลบหนี ดังนั้นจึงควรแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวในกรณีไม่มีหลักประกันนี้ โดยก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันร่วมกับการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยตรง หรือบุคคลผู้มี
ต าแหน่งในชุมชนที่สามารถสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชนในความปกครองของตนเองได้ เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากจะต้องมีผู้ค้ าประกันแล้ว ในส่วนค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM 
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องช าระให้เสร็จสิ้นเป็นเงื่อนไขก่อนที่ศาลจะสั่งปล่อย
ชั่วคราว นอกจากนี้ควรมีการก าหนดฐานความผิดประเภทใดบ้างที่สามารถยื่นค าร้องขอใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ EM รวมทั้งควรมีการก าหนดเงื่อนไขประกอบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM แทนการใช้
หลักประกัน มาตรการเหล่านี้จะสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางฐานะของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
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ปัญหาความแออัดของเรือนจ า ลดงบประมาณของรัฐในด้านการดูแลผู้ต้องหาหรือจ าเลย รวมไปถึงสร้าง
ความชัดเจนของกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวได้  
ค าส าคัญ: การปล่อยชั่วคราว, การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM, ก าไล EM, อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ EM, การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM, ปัญหาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM, 
การแก้ปัญหาการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM 
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Legal measure on a temporary release from prison by using Electronic 
Monitoring (EM) of convicts who were sentenced to be in prison for 5 years 
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Abstract 
 The current study aims to investigate the legal measure on a temporary release from 
prison by using Electronic Monitoring (EM) of convicts who were sentenced to be in prison 
for 5 years or less. This was a case study restricted to the area authority of the provincial 
court of Narathiwat. Electronic Monitoring is a device employed to curb convicts instead of 
imprisonment. It comprises of a signal device which is similar to a watch or a wristband, 
wearing on their wrists or ankles to track the offenders or defendants. While they are wearing 
the device, it will track their steps. Nonetheless, substituting EM with bail is still 
cumbersome.  
      The study found that the most courts merely released offenders temporarily, using 
EM alone without bail. The offenders or defendants often escape and don’t intend to report 
themselves to the court on schedule. Therefore, the court has to issue a warrant of arrest in 
order to track offenders or defendants down, leading to the deterioration of the judicial 
process and case procedure. Moreover, there is a delay in the procedure. Using EM for a 
temporary release diminishes social inequity of the offenders or defenders, along with 
reducing crowd in the court while waiting for the procedure. A temporary release from 
prison by means of a mere EM without bail is highly risky of escaping. The laws on 
temporary release without bail should be amended by requiring surety as well as the EM.  
The surety should be a person who can be directly involved with the offender or the 
defendant or a person who is in charge in a community and can take care of their people 
such as subdistrict headmen, village headmen, chief executive of the SAO, mayor, etc.  
These officials have been paid for their duty. Apart from the providing a surety, offenders or 
defendants should be responsible for the expenses of EM device by putting up bail before 
the temporary release. Moreover, types of offences for allowing to have temporary release 
by using EM should be restricted. Therefore, substituting EM for putting up bail decreases 
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social inequity of offenders or defendants, reduces crowd in the prison, lower down the 
budget for taking care of offenders or defendants, and clarify the laws of temporary release.  
Keywords: Temporary release, temporary release by using Electronics Monitoring, EM 

Wristband, the use of EM, problems of EM, Solutions for temporary release by 
using EM. 
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ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณีศึกษา 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์1*  
 

1 อาจารย์ประจ า, คณะนติิศาสตร,์ สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ร้านค้าและสถานบริการ จ านวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวมรวมข้อมูล 
 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบปัญหาและ
อุปสรรคดังต่อไปนี้ 1) การบังคับใช้กฎหมายขาดความต่อเนื่องจริงจัง 2) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
ร้านค้าและสถานบริการไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ห้าม
โฆษณาหรือแสดงชื่อเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3) มีค่านิยมการดื่มเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี
วัฒนธรรมไทยท าให้เกิดค่านิยมการดื่ม ส่งผลให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน  
ค าส าคัญ: ปัญหา, พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, จังหวัดสงขลา 
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Problems in the enforcement of the Alcohol Control Act B.E. 2551, Case 
studies in Hat Yai District, Songkhla 
 
Wanchlearm Wongsanansin1* 
 

1 Lecturer of Faculty of Law, Hatyai University. 
*Corresponding author, E-mail: Wanchlearm @hu.ac.th 
 
Abstract 

This research is aimed at to study the problem of the enforcement of the 
Alcohol Control Act B.E. 2551, a case study in Hat Yai District, Songkhla Province. The 
data contributors in this research are the general public, students, shops and service 
facilities of 120 people using questionnaires as tools in data integration 

Problems in the enforcement of the Alcohol Control Act B.E. 2551, found the 
following problems and obstacles: 1) Law enforcement lack serious continuity 2) The 
public, students, students, shops and service facilities disagree with the Act Alcohol 
Control B.E. 2551, which prohibits advertisements or displays the names of alcoholic 
beverages. 3) Has drinking values as part of Thai culture style causes drinking values 
resulting in new drinkers, especially young children 
Keywords: Problem, Alcohol Control Act, Songkhla 
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ปัญหาการลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งในความผิดต่อชีวิตที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนา
ของเด็กและเยาวชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 
 
วรา บุญพันธ์1*, กานต์ อินทคชสาร2 และนันทยศ สุวรรณกิจ2 
 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชานิตศิาสตร์, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4, สาขาวิชานิติศาสตร,์ คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
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ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง และมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่แตกต่าง
จากการกระท าความผิดของผู้ใหญ่ และที่ส าคัญเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิดอาญาร้ายแรง
เหล่านี้กลับเป็นผู้ที่มีอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งการด าเนินคดีอาญาในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระท าผิดนั้น 
เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 5 ก าหนดให้ถืออายุในขณะที่เด็กและเยาวชน
กระท าความผิด โดยไม่ค านึงว่าในขณะที่ฟูองคดีเด็กและเยาวชนนั้นจะมีสภาพเป็นผู้ใหญ่แล้ว 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อ านาจศาลที่จะต้องลดมาตรา
ส่วนโทษส าหรับความผิดนั้นลงก่ึงหนึ่ง เป็นการลดมาตราส่วนโทษแต่ไม่ใช่เรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลที่จะ
ลดหรือไม่ลดก็ได้ โดยเป็นบทบัญญัติบังคับให้ศาลต้องลดมาตราส่วนโทษให้แก่ผู้กระท าความผิด 
 การลงโทษทางอาญาในการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 75 และการก าหนดอัตราโทษในกรณีที่เด็กกระท าความผิดอาญา ที่เป็นการกระท าความผิดต่อชีวิต
โดยเจตนา อันมีลักษณะของการกระท าที่ร้ายแรงเกินกว่าจะกระท าของเด็ก จึงก่อให้เกิดปัญหา และ
อุปสรรคในการก าหนดแนวทางการลงโทษ ส่งผลให้ไม่ได้แก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน ตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนและคุ้มครองเยียวยา ความเสียหายให้กับผู้เสียหาย  
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ควรให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการลดมาตราส่วน
โทษให้แก่ผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ได้ ที่เป็นการกระท าความผิดต่อชีวิตที่เกิดจากกระท าโดยเจตนา  
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและความยุติธรรมให้แก่ประชากรในสังคมได้สืบไป 
ค าส าคัญ: เด็ก, เยาวชน, การกระท าโดยเจตนา  
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The Problem of Commutation According section 75 of Criminal Code 
A Case study of the Intentional offense against Life. 
 
Wara Boonphan1*, Kan Inthakhotcasan2 and Nantayos Suwannakit2 

 

1
  Assistant professor, Department of law, Faculty of Law, Hatyai University. 

2
  4th Students, Department of law, Faculty of Law, Hatyai University. 

*Corresponding author, E-mail: wara_bu@hu.th.com 
 
Abstract 
 At present, serious offenses committed by juvenile and youth are getting more 
violent.  Those offenses committed by them are more likely to be identical to adult 
offenses.  The important thing is that children and juvenile who committed crimes aged 
even younger these days.  Prosecuting juvenile and youth cases must be aligned with 
the Juvenile and Family Court and Procedure Act. B.E. 2553 (2010), Section 5.  It is 
specified that having charge over children or juvenile shall be considered from the age 
of such children or juvenile at the date he or she committed the offense.  In the year of 
filing a lawsuit, those juvenile and youth have been already considered as an adult.  It is 
specified in the legislation of measure 75 that the court has an authority to reduce the 
proportion of penalty by half.  The reduction of the penalty is regardless of the legal 
discretion whether the court will decrease the penalty or not. The legislation enforces 
the court to decrease the penalty for offenders.  

As per the criminal penalty for juvenile and youth in relation to section 75 and 
rate of penalty for children who commit intentional murder which is too violent to 
consider as juvenile and youth’s offenses, it constitutes problems and obstacles to 
provide penalty framework. It results in unsolved problems of juvenile and youth 
regarding the objectives of juvenile and youth rehabilitation and healing sufferers from a 
loss.  The legislation of measure 75 should allow the court to exercise the discretion to 
judge whether the penalty for intentional murder can be decreased or not.  Hence, the 
laws will be enforced with effectiveness and fairness to serve societies.  
Keywords: Child, Youth, to commit an act intentionally  
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการห้องพักรายวัน เพ่ือปูองกันการก่อเหตุ
อาชญากรรม: ศึกษาในเขตอ าเภอหาดใหญ่  
 
เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์1* 
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  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการห้องพัก
รายวัน เพ่ือปูองกันการก่อเหตุอาชญากรรม: ศึกษาในเขตอ าเภอหาดใหญ่  โดยมีแนวคิดและทฤษฎีเป็น
ฐานเครื่องมือที่ช่วยในการอธิบายสาเหตุและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมเนื่องจากในปัจจุบัน
ห้องพักรายวันถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศและเสพยาเสพย์ติด รวมทั้งก่ออาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีความล้าสมัยและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
ดูแลอย่างจริงจัง จึงท าให้ผู้กระท าความผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญว่าควร
มีการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัย และมีความครอบคลุม สามารถน ามาใช้บังคับได้จริงกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน ามาเสนอเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
กิจการห้องพักรายวัน เพ่ือปูองกันการก่อเหตุอาชญากรรม และลดโอกาสของการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมอีกท้ังเสนอเป็นแนวทางการตระหนักถึงความปลอดภัยในห้องพักรายวัน และผู้ใช้บริการ 
ค าส าคัญ: ห้องพักรายวัน  
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Legal measures for controlling daily room rental business designed to 
prevent crimes in the area of Hat Yai District. 
 
Cherdpong Jindasuwan1* 
 
1  Lecturer, Department of law, Faculty of Law, Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: Sample@gmail.com 
 
Abstract 
  This research aimed at exploring legal measures for controlling daily room rental 
business designed to prevent crimes in the area of Hat Yai District by using concepts and 
theories as tools to help explain causes and behaviours leading to committing crimes. 
Nowadays daily rooms for rent have been increasingly used as disorderly houses, since 
the housing law in Thailand appears outdated and is not strictly enforced. Thus, 
lawbreakers do not obey the law. The researcher suggests that the housing law be 
updated and more inclusive so that it would be fully enforced in the current modern 
society. Also, the suggestions may improve the housing law in terms of crime prevention 
and crime victimization rate reduction and raise awareness of the safety in the rented 
rooms and the safety of the renters.        
Keyword: Daily room means temporary accommodation for people. And tourists  
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ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเทศบาลในเขตภาคใต้
ของประเทศไทย   

 
กิตติ์รวี เลขะกุล1*, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว2, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์3, เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง4,  
ขภิชาติ ราชแสง5 และสุพรรณี เกสรินทร์4 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย โดยจ าแนกตามประเภทของเทศบาล
และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ และ
ระยะเวลาในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
เทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลในเขตภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด รวม 347 แห่ง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณใช้เกณฑ์ก าหนดเป็นร้อยละของประชากรที่
เกณฑ์ 25% ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี จ านวน 87 คน และปลัดเทศบาล จ านวน 87 คน รวม      
174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลในเขต
ภาคใต้ของประเทศไทยแตกต่างกัน ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ในขณะที่รายได้ที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน และระยะเวลา
ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้าน
หลักคุณธรรมขององค์การแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าด้วยลักษณะงานดังกล่าวจึงท าให้ให้ปัจจัยส่วน
บุคคลและจุดมุ่งหมายในการบริหารงานที่แตกต่างกันระหว่างผู้บริหารฝุายการเมืองและฝุายประจ ามีความ
คิดเห็นในบางประเด็นที่แตกต่างกัน ประกอบกับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 5 ปีลงมาจะให้ความส าคัญว่า เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสิน
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เรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอิสระที่จะเสนอความคิดและสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน มีการจัด
เวทีประชาคมในการรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
สภา เพ่ือก าหนดนโยบาย การออกระเบียบข้อบังคับของเทศบาลน้อยกว่านายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป ในขณะที่ต าแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รายได้ และระยะเวลาในการท างานในต าแหน่งปัจจุบันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาลด้านอื่น ๆ ของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ:  การบริหาร, หลักธรรมาภิบาล, นายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, เทศบาลในเขตภาคใต้ของ 
     ประเทศไทย  
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Opinion towards Good Governance Administration of Municipalities in the 
South of Thailand 
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*Corresponding author, E-mail: krittika357@gmail.com 
 
Abstract 

The objective of this research aimed to compare opinions towards administration 
and governance of municipalities in 14 provinces in the south of Thailand, classified by 
municipal type, personal factors like gender, position, age, level of education, duration of 
work, income and working period in the current position. The research methodology was 
research method between the quantitative research by using the survey research from 
the questionnaires..The data was collected from both political officials and government 
officials, working in south of Thailand. The research sampling groups were mayors and 
municipal clerks from the total population of 347. This research determined the 
sampling group by using the criteria as percentage of population at 25%, consisting of 87 
mayors and 87 municipal clerks. The tool for data collection was the questionnairs. The 
data analysis was the ready programme for the research of social sciences. The data 
analysis was by T-test and F-test.  

The results of research indicated that outcomes of comparison the opinions of 
the mayors and municipal clerks to administration in accordance with good governance 
of municipalities in 14 provinces in the south of Thailand had different opinions towards 
administration and governance of municipalities on information technology and 
communication principles. Concerning the duration of work, there was a significant 
different opinion towards administration and governance of municipalities on 
participation principles. Regarding the difference of income, there was a different opinion 
towards administration and governance of municipalities on learning organization 
principles. While the period of working in the current position played a significant 
influence on different opinion towards administration and governance of municipalities 
on morality of organization. This result affected on different management of political 
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executives and  regular officers. Moreover, the term of duty also affected on different 
opinion. Mayors and municipality's secretary whose term of duty  were  5 years in the 
position, prioritized for giving opportunity to people participating in an  important  
decision making and freedom to express their opinion and solution, particular, the issue 
impacted on people. Mayors and municipal clerks also allowed people participating in 
evaluation process and organized a community consultation forum for policy setting. 
Comparing to the mayor and the municipal clerks whose tern of duty were more than 20 
years in position, mayors and municipal clerks in 5 years of their position regulated less 
obligations than those in 20 years of their position, while the position, duration of work, 
income, and working period in the current position has different opinions on 
administration according to good governance principles of the municipalities in the south 
of Thailand. Based on duration of work, income, and working period of current position, 
there were also different opinions towards administration and governance of 
municipalities on other principles. 
Keywords:  Administration, Good Governance, Mayor, Municipal Clerk, Municipalities in 
       the south of Thailand         
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ความไม่สอดคล้องกันของระดับการศึกษาและอาชีพในตลาดแรงงาน: กรณีศึกษาผูส้อบ
แข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พ.ศ.2560–2562  
 
อิสระ ทองสามสี1* และกันยปริณ ทองสามสี2 
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2 ดร., คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
*Corresponding author, E-mail: isara8391@gmail.com 
071Lo-NO 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการท างานในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษามีผลต่อการได้รับ
ค่าจ้างต่ ากว่าคุณวุฒิ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน และมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานเพ่ือไปประกอบอาชีพ
อิสระในอนาคต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยขั้นทุติยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความไม่สอดคล้อง
กันของระดับการศึกษาและอาชีพในตลาดแรงงาน กรณีศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลจากบัญชีรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 800 
คนในช่วงปี พ.ศ.2560–2562 การประเมินครั้งนี้ใช้วิธีการพิจารณาในรายละเอียดของคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของผู้สอบแข่งขันได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด ผลการวิจัยพบว่าผู้สอบแข่งขันได้มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ตรงสายงานมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยปฏิเสธสมมุติฐานที่ว่า
เพศและช่วงอายุของผู้สอบแข่งขันได้มีความสัมพันธ์กับความไม่สอดคล้องกันของระดับการศึกษาและ
อาชีพในตลาดแรงงาน (ค่าไคสแควร์เท่ากับ 3.655 และ 2.512 นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .301 และ .867 
ตามล าดับ) ข้อค้นพบจากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ค าส าคัญ:  ความไม่สอดคล้องกันของระดับการศึกษาและอาชีพในตลาดแรงงาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ  
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Labor Market and Educational Mismatch: An Case Study of New 
Community Development Workers (2017–2019)  
 
Isara Tongsamsi1* and Kanyaprin Tongsamsi2 
 
1 Assistant Professor Dr., Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University 
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*Corresponding author, E-mail: isara8391@gmail.com 
 
Abstract 
 Previous research on labor market and educational mismatch confirms that many 
employees work in jobs not well matched to their skills and education, resulting in lower 
pay, job satisfaction and turnover. While this study typically uses secondary research, we 
evaluate the characteristic of educational mismatch, by using a database of new 
community development workers (n = 800) covering the period 2017-2019. The 
educational mismatch is measured comparing the worker's level of attained education 
and the educational level needed to perform his or her job. The results show that 
horizontal educational mismatch is widespread in new community development 
workers; however, we reject the hypothesis that sex and age have a significant effect on 
educational mismatch among these workers (Chi-Sq =3.655, P-Value = .301; Chi-Sq = 
2.512, P-Value = .867, respectively). We argue that these findings may be evidence of 
admission strategies for higher education institutions in Thailand 4.0. 
Keywords: Labor Market and Educational Mismatch, Community Development Worker 
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ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 
หมัดเฟาซ ีรูบามา1* และกฤษดา มงคลศรี2 
 

1 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาการบรหิารจัดการท้องถิ่น, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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090Lo-NO 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุด้านร่างกาย 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
จ านวน 5,368 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 373 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและความต้องการของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.1 มีอายุ
ระหว่าง 60-65 ปีมากที่สุดร้อยละ 83.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดร้อยละ 59.2 และ  
ร้อยละ 54.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการสังคม ทั้ง 3  ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
ด้านร่างกาย เท่ากับ 4.90 ด้านความมั่นคงปลอดภัย เท่ากับ 4.87 และด้านความต้องการทางสังคม 
เท่ากับ 4.63 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ, สวัสดิการสังคม, ความมั่นคงปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

167 
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Abstract 

This research aims to study the social welfare needs of the elderly in the body. 
Security This is a good way to improve the quality of life of the elderly. The guidelines 
and suggestions for solving the problem are in line with the social welfare needs of the 
elderly living in Kuanlang Municipality, Hat Yai District, Songkhla Province. There are 5,368 
people in Kuanlang Municipality 373 samples. Data were collected using the Social 
Welfare Survey of the Elderly as a tool for the study. Analysis of general data and needs 
of the elderly in Kuanlang Municipality, Hat Yai District, Songkhla Province using 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that most of 
the sample. 65.1% of them were between the ages of 60-65 and 83.1%, respectively. 
59.2% and 54.4% of them had the highest percentage of primary education. When 
analyzing the welfare needs of the elderly, it was found that the sample had the highest 
level of social welfare in all three aspects. The mean was 4.80. And when considering 
each aspect. The elderly had a physical need of 4.90, security was 4.87 and a social 
need was 4.63, respectively. 
Keywords: elderly, social needs, social welfare Security 
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองและการตัดสินใจเลือกตั้งของนักศึกษา
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นุกูล ชิ้นฟัก1*, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล2, อับดุลเราะมัน มอลอ3 และสามารถ วราดิศัย3 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร,์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ, สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ,  

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
3  อาจารย,์ คณะรัฐศาสตร,์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: nukool@hu.ac.th 
039Lo-NO 
บทคัดย่อ 

การใช้โซเชี่ยลมีเดียในการสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทาง
การเมือง เพ่ือน าเสนอเรื่องราวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่สังกัด โดยงานวิจัยนี้เป็นการ
ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา 
6 เดือน ก่อนการเลือกตั้งในประเด็น การสื่อสารทางการเมือง โดยการสนทนากลุ่มนักศึกษา ในจังหวัด
สงขลา ที่มีสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในแต่ละเดือนมีกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
จ านวน 50 คน ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง น าไปสู่การเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ศกนี้ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสาร โดยเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในแต่ละประเภท ดังนี้ (1) Face Book (2) Youtube 
(3) LINE ตามล าดับ และมีการใช้งานแต่ละประเภทมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง เดือน 
มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ที่รัฐบาลประกาศวันเลือกตั้ง ส่งผลให้พรรคการเมืองต่าง  ๆ ท าการ
สื่อสารทางการเมืองในทุกช่องทาง โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นช่องทางที่รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย เมื่อได้ข้อมูลในระดับที่พอใจแล้ว กลุ่มนักศึกษาจะพิจารณาเลือกพรรคการเมือง ที่ท าประโยชน์
ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ และน าไปสู่การเข้าคูหาเพ่ือเลือกตั้งทั้งตัวบุคคล และเลือกพรรคการเมือง 
ข้อเสนอแนะ พรรคการเมืองต่าง ๆ สามารถใช้ช่องทาง การสื่อสารทางการเมืองด้วยวิธีใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ในการน าเสนอตนเอง และพรรคการเมือง ในบริบทที่ต้องไม่กระท าการให้ร้าย ปูายสี หรือมี
กลไกในเชิงส่อไปในทางหาเสียงด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นควรหาเสียงในเชิงสร้างสรรค์  งานวิจัยนี้
ส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มนักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะนักศึกษาที่ไปใช้สิทธิครั้งแรก พบว่า มี
นักศึกษาร้อยละ 85 จะไปเลือกตั้ง 
ค าส าคัญ: การสื่อสารทางการเมือง, สื่อสังคมออนไลน์, พรรคการเมือง, การเลือกตั้ง 
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Abstract 

Nowadays social media become one of the main tools to search for various 
information and as a tool for public relations, advertise and political communication in 
order to present information of the candidate and their political parties. This research is 
aim to monitor Thai political situation between September 2018 to February 2019, 
duration 6 months before an election on the issue of political communication through 
group discussion with students in Songkhla Province which will be an elector for this 
2019 election. Each month, there are 50 students joining the group discussion. These 
students use social media as a main tool to gain information and make decision for 
Thailand general election that will held on 24 march 2019. This research found that 
students choose to use communication channels by choosing social media as follows: (1) 
Face Book (2) YouTube (3) LINE respectively. There are more and more types of usage 
especially during January to February 2019, where the government announced the 
election day which resulting all political parties making political communication on all 
channels especially social media. Once gain information at a satisfactory level student 
will choosing a political party that will benefits to the public and nation and also led to 
the decision of choosing individual of candidates. Suggestion, all political parties can use 
social media as a method in self-presentation as well as party presentation on political 
communication which in the context that must not imputation other candidates or 
political parties and must not in the way of campaigning in illegal ways. Therefore, 
should find a creative way of campaigning. This research promotes and encourages 
students who are eligible to vote, especially students, first time voter. It is found that 85 
percent of students will participate in this election. 
Keywords: Political Communication, Social Media, Political Party, Election 
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ผลของการสอนที่เน้นการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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  “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานของความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่
คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่9 งานวิจัยนี้เป็นบททดลองศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ กับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียน
เรียน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 112 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยเรียนภาคทฤษฏีเมื่อเรียน
แล้วเสร็จ หลังจากนั้นนักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติ การด าเนินงานตามแนวทางทฤษฏีใหม่ ขั้นตอนที่ 1 
การผลิต ให้พ่ึงพาตนเองด้วยวิธีง่ายค่อยเป็นค่อยไปตามก าลังให้พอมีพอกิน โดยบททดลองศึกษานี้  
เป็นการปฏิบัตการ การผลิตในด้านการปลูกผัก โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเฉลี่ยกลุ่มละ 9 คน จ านวน 12 
กลุ่มท าการปลูกผักตามข้ันตอน ผลการทดลองศึกษา ภาคปฏิบัติการปลูกผัก พบว่าก่อนการเรียนการสอน
การปลูกผัก นักศึกษาทราบวิธีการปลูกผัก อย่างถูกวิธี และมีขั้นตอน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
ผลของการสอนที่เน้นการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดสู่การปฏิบัติ การปลูกผักอย่าง
ถูกวิธี และมีขั้นตอน พบว่านักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติ การปลูกผักจ านวน 2 ชนิด คือ ผักคะน้า และ
ผักกวางตุ้ง ฮ่องเต้ อย่างถูกวิธี และมีขั้นตอน ครบจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะ  
ควรขยายแปลงผักให้มีจ านวนมากขึ้น ควรเพ่ิมชนิดของผักให้มีความหลากหลายมากขึ้น และควรส่งเสริม
ให้มีการปลูกผักในเชิงพาณิชย์เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ตลอดจนขยายไปยังชุมชนและครัวเรือน
ต่อไป 
ค าส าคัญ: ผลของการสอน, เศรษฐกิจพอเพียง, การปฏิบัติ 
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Abstract 
 “Sufficiency Economy lies at the root of life, the foundation of stability of the 
motherland, as the foundation piles driven to support a house. A building could be 
stable due to its piles, but most people don’t recognize the piles and even forget 
them,” the Royal Guidance of His Majesty King Rama IX. The teaching result on practice 
of the Sufficiency Economy concept is carried on 112 students who enroll the course on 
semester 2/2018. After learning the theory of Sufficiency Economy, students are assigned 
to practice following the concept of this new theory. The first step is focused on a 
production activity. Students rely themselves upon a simple method slowly based on 
their abilities and getting by. The teaching result is on a mission of growing vegetables 
through steps, dividing averagely of nine students with 12 groups. The study is disclosed 
that, before learning to grow vegetables, only 34 students or 30% realize the correct 
processes; but after learning, all 112 students are able to grow two types of vegetables 
correctly, which are Kai-Lan and Emperor Bok Choy. The suggestions are to increase 
more growing beds, grow more various types of vegetables, promote growing vegetables 
for a commercial purpose as a main career or a part-time job; including expanding to a 
community and a household upwards. 
Keywords: Teaching Results, Sufficiency Economy, Practice 
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เครื่องมือในการสร้างความกลัว แกป่ระชาชนรัฐโอชันเนีย จากวรรณกรรม 1984 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาเครื่องมือที่รัฐใช้ในการสร้างความกลัว แก่ประชาชนรัฐโอ
ชันเนีย จากวรรณกรรม 1984 เป็นการศึกษาโดยใช้ รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมุ่งเน้นการตีความและวิเคราะห์ (Interpretative and textual analysis) ในเรื่องการ
ควบคุมคนในสังคมโดยใช้เครื่องมือของรัฐคือการสร้างความกลัว โดยศึกษาจากวรรณกรรมเรื่อง 1984 
เป็นหลัก ส่วนเอกสารอ่ืน ที่เก่ียวข้อง เช่น การทบทวนวรรณกรรมจากท้ังภายในและต่างประเทศ และจาก
กรณีศึกษา (Case Studies) แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย ซึ่งพบว่า เครื่องมือที่รัฐใช้ใน
การสร้างความกลัว แก่ประชาชนรัฐโอชันเนีย มี 4 อย่างด้วยกัน คือ 1. การสร้างโทรภาพ (Telescreen)  
2. ต ารวจความคิด  (Thought Police) 3. การลงโทษในที่สาธารณะ (Public Punishment) 4. การจับ
ไปทรมานเพ่ือปรับทัศนคติ (Tortured) ซึ่งการกระท าดังกล่าว มีขึ้นเพ่ือท าให้ประชาชนในรัฐเกิดความ
กลัว ไม่กล้ามีความเห็น ไม่กล้ามีความคิดที่แตกต่าง จึงท าให้การปกครองเป็นไปอย่างง่ายดาย และ
สามารถรักษาอ านาจของผู้ปกครอง ไว้ให้ด ารงอยู่ได้ไปตลอดกาล 
ค าส าคัญ: เครื่องมือในสร้างความกลัว  
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Abstract 
 This research aimed to study tools used by the state to create fear to the people 
of Oceania in “1984”. Under the basis of qualitative research methodology, the study 
employed interpretative and textual analysis in order to study the state’s creation of 
fear the tools the state used to control its people. The analysis was purposive for the 
review of 1984 itself as a primary source obtained and that of available literatures 
published in Thailand and oversea as well as case studies. It is revealed that the tools 
can be classified into four: Telescreen, Thought Police, Public Punishment and Torture. 
All of the operations organized are meant to create fear among the people, neither 
allowing the existence of opinion expressions nor arguments. By these helps, the state’s 
government can maintain the survival of its power continually.    
Keyword: Fearmongering 
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่ อการ 
ร่วมกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใน 4 ด้าน ได้แก่ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านวิชาการ และด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ โดยจ าแนกตามเพศ และชั้นปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ านวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 18 ข้อ ซ่ึงมีความเชื่อม่ันเท่ากับ .780 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.19 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 43.81 โดยส่วนใหญ่เรียนอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ระดับชั้นปีที่ 4   
คิดเป็นร้อยละ 28.57 ผลจากการส ารวจระดับความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ 
ความคิดเห็นต่อการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ใน     
ระดับมาก (  =3.77, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นต่อการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านกีฬา (  =3.83, S.D. = 0.67) 2. ด้านศิลปวัฒนธรรม (  =3.79, S.D. = 0.67) 
3. ด้านวิชาการ (  =3.73, S.D. = 0.70) 4. และด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ( =3.73, S.D.= 0.72) 
ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า    
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการร่วมกิจกรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่นักศึกษาที่เรียนระดับชั้นปีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการร่วม
กิจกรรม โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, กิจกรรมนักศึกษา, คณะรัฐศาสตร์  
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Students' opinions on Participation in Activities in the Faculty of Political 
Science, Hat Yai University 
 
Madpouzee Rubama1*, Jitkree boonchot1 and Nopawan Mongkolsri1 
 
1 Lecturer at the Department of Local Governance, Faculty of Political Science, Hat Yai University.  
*Corresponding author, E-mail: Madpouzee@hu.ac.th 
 
Abstract 

The objective of this Research is to Measure and Compare Students' Opinions on 
the Participation in Activities in the Faculty of Political Science, Hat Yai University in 4 
areas: Sports, Arts and Culture, Academic and Service in benefit aspects. By Gender and 
Class, sample group Used in Research Consisting of Students of the Faculty of Political 
Science Hatyai University, 210 People. The instrument used in this Research was a 5-level 
rating scale questionnaire with 18 items with the confidence of .780 

The research found that Most of the samples were Female. Accounted for 
56.19% and Males 43.81%, and which were 46.67%. The most of third year grade, 
followed by the fourth year, 28.57%. The Students found that the sample group had the 
Opinion level of Participation in the Activities of the Faculty of Political Science. Hat Yai 
University The overall picture was at a high level (  = 3.77, S.D. = 0.71) and when 
considering each aspect, it was found that the sample group had a high level of opinion 
towards participation in activities of the Faculty of Political Science students. Hat Yai 
University In the high level in all aspects, including 1. Sports (  = 3.83, S.D = 0.67) 2. Arts 
and Culture (  = 3.79, S.D = 0.67) 3. Academic (  = 3.73, S.D = 0.70) 4. And the Service 
in benefit (  = 3.73, S.D = 0.72) respectively 

The results of the comparison of opinions of the students of the Faculty of 
Political Science Hat Yai University Found that the sample with different gender There is 
no difference in the level of opinions on participation in overall activities. With statistical 
significance at the level of .05, but students studying at different levels of the year there 
is a level of opinion on participation in activities. Overall, the differences were 
statistically significant at .05 levels. 
Keywords: Opinions, Student Activities, Faculty of Political Science 
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การจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  
 
คัมภีร์ ทองพูน1*, สุพรรณี เกสรินทร์2, พัตรธีรา สุวรรณวงศ์3, เฉลิมวุฒิ กระจ่างวัน ุ4  
และยงยุทธ อนุสรณ์ประเสริฐ4 
 

1 อาจารย์, สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 อาจารย,์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,์ คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
3 อาจารย,์ หัวหน้าสาขาวิชาการเมอืงการปกครอง, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
4  นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัทิต, สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน,  

คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
*Corresponding author, E-mail: kumpee@hu.ac.th 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชน: กรณีศึกษา ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผู้น าชุมชน ต าบลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ่ การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน จ านวน 20 คน 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ 
ปัญหาระดับบุคคล ซ่ึงเกิดจากความเจริญในด้านอุตสาหกรรม มีประชากรแฝง ปัญหาอาชญากรรม เช่น วิ่งราว
ทรัพย์ โจรกรรม ลักขโมย ปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาระดับองค์กร เกิดจากผลประโยชน์ 
การเมืองท้องถิ่นของชุมชน ปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษ (ทางน้ า ทางอากาศ ทางเสียง 
ทางกลิ่น) ซึ่งสามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้โดยใช้วิธีจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชนในพ้ืนที ่
จัดตั้งส านักปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การประสานงาน การประชุม ความร่วมมือ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประสาน
ความร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลสาธารณประโยชน์ และการใช้อ านาจทางการปกครอง    
ค าส าคัญ: การจัดการความขัดแย้ง ผู้น าชุมชน สงขลา 
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Conflict Management of Community Leaders: A Case Study of Pha tong 
Sub-District, Hatyai District, Songkhla Province. 
 
Kumpee Thongpoon1*, Supannee Kadsarin2, Pattheera Suwannawong3, 
Chalermwut krajangwan4 and Yongyute Anusornprasert4  
 

1 Lecturer, Department of Politics and Government, Faculty of Political Science, Hatyai University.  
2 Lecturer, Department of Public Administration, Faculty of Political Science, Hatyai University. 
3 Lecturer, Head of Department of Politics and Government, Faculty of Political Science,  
 Hatyai University.  
4  Graduate students, Department of Public Administration, Faculty of Political Science, Hatyai 

University.  
*Corresponding author, E-mail: kumpee@hu.ac.th 
 
Abstract 
  The studied on Conflict Management of Community Leaders: A Case Study of 
Phatong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province the objectives to study problems 
of conflict in Phatong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province and to studied the 
ways to resolve conflicts of community leaders in Pha tong Sub-district, Hat Yai District 
According to studied, it had been found that Characteristics of conflict problems in 
Phatong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province, including personal problems 
caused by industrial prosperity, latent populations, run-offs, thefts, narcotics, quarrels, 
organizational problems caused by benefits of local politics, latent populations. There 
were many factories that produce pollution in the patong area (water, air, noise and 
smell), conflict management in Pha tong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province 
can be summarized as follows: conflict management methods for community leaders in 
Pha tong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province, set up a legal office to use to 
communicate, coordinate and convene cooperation meetings. Mediate disputes 
cooperate maintain order public benefit use of administrative power. 
Keywords: Conflict Management, Community Leaders, Songkhla Province 
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ความพึงพอใจของผู้ดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ กรณีศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
เดโช แขน้ าแก้ว1* และเชษฐา มุหะหมัด1 

 
1  อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตร์บณัฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
*Corresponding author, E-mail: Daycho_kha@nstru.ac.th 
002Hu-NP 
บทคัดย่อ 

บทความการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กรณีศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแลนักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ดูแล
นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน และ
ประเภทขององค์กร 3) เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีประชากร ได้แก่ ผู้ดูแลนักศึกษาที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 271 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie และ 
Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า  

1) ความพึงพอใจของผู้ดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด   
(  เท่ากับ 4.56, S.D. เท่ากับ 0.39)  

2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ดูแลนักศึกษา โดยเพศและ
ประเภทขององค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประสบการณ์ในการท างาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3) ปัญหา และแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยด้านปัญหาผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาบางคน 
ยังมีความเกรงใจ ไม่กล้าถามส่งผลให้ท างานผิดพลาด ขาดความตระหนัก และความรับผิดชอบในบางเรื่อง 
ขาดความกล้าแสดงออกเมื่อไปพบปะกับชาวบ้านในชุมชน และด้านแนวทางส่งเสริมผลการศึกษาพบว่า 
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ควรสอบถามเพ่ือความเข้าใจในการท างาน เคารพกฎกติกา รู้หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างาน 
ส่งเสริมการพูดในชุมชนและพัฒนาบุคลิกภาพ 

ค าส าคัญ:  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อมาตรฐานการเรียนรู้, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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The satisfaction of Student career experience’ Officials at features wanted 
to the Standards Learning results at Human relations skills and 
Responsibilities. The case study: Major of community development. 
Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University 
 
Daycho khanamkhaew1* and Chatta Muhamut1 
 
1  Lecturer in Community Development, Faculty of Humanities and Social Sciences,  

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 
*Corresponding author, E-mail: Daycho_kha@nstru.ac.th 
 
Abstract 

The objectives of this research were as follow : The satisfaction of Student career 
experience’ Officials at features wanted to the Standards Learning results at Human 
relations skills and Responsibilities. The case study : Major of community development. 
Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 
There is a purpose. 1) The satisfaction of Student career experience’ Officials at features 
wanted to the Standards Learning results at Human relations skills and Responsibilities. 2) To 
compare the satisfaction of Student career experience’ Officials at features wanted to 
the Standards Learning results at Human relations skills and Responsibilities, the 
classification of sex, work experience and different types of organizations.3) To study the 
suggestions about the issue and guidelines promotes at features wanted to the Standards 
Learning results at Human relations skills and Responsibilities. The population Include of 
Student career experience’ Officials, number 271 People determine the size of the 
sample group. Krejcie and Morgan the tolerances are not exceeded 0.05 an example of 
this group, the number of 160 people. Tools that use the data collection questionnaire. 
Analyze the data with the computer program finished. Statistics, data analysis is the 
frequency value. Values are percent average. The standard deviation. The value t–test 
and value F – test.  The research found that: The satisfaction of Student career 
experience’ Officials at features wanted to the Standards Learning results at Human 
relations skills and Responsibilities, Most level. ( X  = 4.56, S.D. = 0.39). And the results 
compare the satisfaction of Student career experience’ Officials at features wanted to 
the Standards Learning results at Human relations skills and Responsibilities, It found that 
the Sex section and types of organizations, No difference was statistically significant at 
the level of .05. And Work experience, Different statistically significant level .01. The 
suggestions about the issue and guidelines promotes at features wanted to the 
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Standards Learning results at Human relations skills and Responsibilities. A side issue, it 
found that considerate and did not dare ask about work. Some time, did not 
responsibilities and did not real in the community. The guidelines promote found that 
raise understanding about work at set a clear policy, roles and responsibility, the being 
real in the community. Promote critical thinking skills and promote talk and personality 
development. 
Keywords: The features wanted to the Standards Learning, Human relations skills and  
  Responsibilities, Career experience. 
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
กนกวรรณ เซ่งเข็ม1*, จารุวรรณ เพชรรักษ์1 และพุฒิธร ตุกเตียน2 
 
1 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป, สถาบนัวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: kanokwan.se@skru.ac.th 
022Hu-NP 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 700 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์ค่าร้อยละ 25 ของประชากรจ านวน 700 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 คน และใช้วิธีการ
สุ่มแบบสุ่มอย่างมีระบบ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางทุกประเด็น โดยมีส่วนร่วมมากที่สุดในการ
วางแผน รองลงมามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, ประกันคุณภาพการศึกษา, การวิจัย 
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Participation in the Quality Assurance operations in Research  
Songkhla Rajabhat University 
 
Thanapat Jermkwun1*, Jaruwan Phetrak1 and Puttitorn Tuktien2  
 
1 Administration Officer, Institute of Research and Development, Rajabhat Songkhla University. 
2 Lucturer, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Songkhla University. 
*Corresponding author, E-mail: kanokwan.se@skru.ac.th 
 
Abstract  
  The objective of this research was to study the participation of the Education 
Quality Assurance in Research Songkhla Rajabhat University. The population of this 
research were the Lecturer and Staff of Songkhla Rajabhat University 700 people. The 
sample size was 175 people, determined by the percentage of the population of 25, and 
use a Systematic Random Sampling. The data were analyzed in term of Percentage, 
Mean and Standard Deviation. 
  The study showed that the overall satisfaction of the sample was at a Medium 
level. This sort from descending below Information Planning, Action, Doing and Checking. 
Keywords: Participation, Education Quality Assurance, Research 
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การศึกษากลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจส าหรับเยาวชน    
: กรณีศึกษาเฟซบุ๊คแฟนเพจ “Tee บวก”  
 
นิติยา ศรีพูล1* 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ สาขาวิชานิเทศศาสตร,์ คณะนิเทศศาสตร,์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: Nitiya@hu.ac.th 
161Hu-NP 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ 
“Tee บวก” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Tee บวก” และสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
โดยการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นสมาชิกแฟน
เพจ “Tee บวก” และมีการกดถูกใจ จ านวน 20 คน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของเฟซบุ๊คแฟนเพจ 
จ านวน 5 แฟนเพจ ได้แก่ 1) แฟนเพจเกลา 2) แฟนเพจ Singha Biz Course 3) แฟนเพจสื่อเป็นโรงเรียน
ของสังคม (Media as Social School) 4) แฟนเพจ Film Toast และ 5) แฟนเพจ Wake Up Media 
(เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์) ใช้เวลาในการศึกษา 1 เดือน คือ เดือน 2 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 
2561  

ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารที่น าเสนอบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ “Tee บวก”  
มี 3 รูปแบบ รวมทั้งสิ้น 25 ชิ้นงาน ดังนี้ 

1) บทความ จ านวน 12 ชิ้นงาน พบว่า บทความเรื่องชัดเจนกับเปูาหมายเพ่ือก้าวสู่ความส าเร็จ 
เป็นเรื่องที่มีผู้ติดตามจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ ค าพูดสุดท้ายจากสตีฟ จ๊อบ , พลังแห่งการขอบคุณ, 
7 วิธีท าให้ฉลาดขึ้นในทุกวันและคุณท าได้ขอแค่คุณกล้าที่จะลงมือท า ตามล าดับ  

กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการน าเสนอบทความนั้น มีการใช้ภาพประกอบเนื้อหา ภาพส่วนใหญ่
แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่น าเสนอ มีการใช้ค าที่เหมาะสม สั้น 
กระชับ และเข้าใจง่าย ท าให้ผู้รับสารเกิดความประทับใจต่อสารนั้น 

2) ชุดรูปภาพ จ านวน 8 ชุด พบว่า ชุดภาพนาก (ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ล าตัวมีขนสีน้ าตาล
ปนเทา หัวกว้างแบน หางแบน ขาหลังใหญ่และแข็งแรง ใช้ว่ายน้ าร่วมกับหาง กินปลาและสัตว์น้ าเล็กๆ 
เป็นอาหาร) เป็นภาพที่มีผู้ติดตามจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ ชุดภาพจงมีความสุขกับสิ่งที่มี, 11 วิธี
ปลุกไฟในตัว และเป็นเด็กกิจกรรมได้อะไรบ้าง ตามล าดับ  

กลยุทธ์การสื่อสารของสื่อชุดรูปภาพ พบว่า ใช้ภาพประเภทตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่ายจาก
บรรยากาศจริง ซึ่งท าให้ภาพมีความสมจริง สื่ออารมณ์ออกมาได้ชัดเจน ลักษณะการใช้ภาษา ใช้ภาษา
แบบกึ่งทางการ มีความเป็นกันเอง  

3) สื่อ Viral Clip จ านวน 5 ชิ้นงาน พบว่า คลิปที่มีผู้ติดตามมากที่สุด คือ เมื่อกล้าที่จะแตกต่าง 
กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ แต่ความกล้าอย่างเดียวไม่พอ เราต้องเชื่อมั่นด้วยว่าเราท าได้ รองลงมา คือ 
กิจกรรมสอนให้เรามีความสุข, ก้าวผ่านค าว่าท าไม่ได้ มาได้ยังไง, ปัญหาไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือการน าทาง
ไปหาประตูแต่ละบานที่ซ่อนอยู่ และแค่คิดบวกให้เป็น ชีวิตการท างานก็ง่ายแล้วครึ่งหนึ่ง ตามล าดับ 
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กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการน าเสนอคลิปนั้น ใช้กลยุทธ์การสร้ างสารที่ท าให้ผู้รับสารเกิดการ
คล้อยตามในสารนั้นๆ ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์วาทศิลป์เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกต่อสาร นอกจากนี้ยังมี
การใช้กลยุทธ์ความสุภาพเชิงบวก (Positive Politeness Strategies) คือ การสื่อสารที่ให้มิติกับผู้รับสาร
ในทางบวกหรือการมองโลกในแง่ดีควบคู่กัน 
 และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกแฟนเพจทั้ง
เพศชายและเพศหญิง พบว่า เนื้อหาการสื่อสารที่น าเสนอบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ “Tee บวก” นั้นสามารถน า
ความรู้ คติสอนใจ หรือค าพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาลไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้สึกมีก าลังใจ
หลังจากรับรู้สื่อต่างๆ ในเพจนี้อีกด้วย 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสาร, รูปแบบการสื่อสาร, แรงบันดาลใจ, เฟซบุ๊คแฟนเพจ Tee บวก 
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An Investigation of Strategies and Types of Communication to Inspire 
Youth: A Case Study of the Facebook Fan Page, TeeBuak 
 
Nitiya Sripoon1* 
 
1 Assistant Professor, Department of Communication Arts, Faculty of Communication Arts,  
 Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: Nitiya@hu.ac.th 
 
Abstract 

The current study aims to investigate strategies and types of communication to 
motivate youth appeared on the Facebook fan page, Tee-Buak.  This research was a 
qualitative research by means of the Content Analysis of the Tee-Buak Facebook fan 
page and focus group discussion.  There were two types of sampling groups: 20 
Facebook fan page members who ever pressed like button and five Facebook fan page 
owners which were 1) Glao, 2) Singha Biz Course, 3) Media as Social School, 4) Film 
Toast, and 5) Wake Up Media.  The study was carried out within one month, ranging from 
November 2 to December 6, 2018.  

Firstly, amongst twelve articles, 'A Clear Goal to Success' had the highest 
followers, followed by the articles, Steve Jobs' Last Words, Power of Gratitude, and 7 
Tips to be Wiser and You Can Do It If You Have a Gut.  The communication strategies 
were implemented in the article including images relevant to the content and word 
choices which were appropriate, concise, and comprehensive. The audience was 
impressed by these strategies.   

Secondly, there were eight photo series.  It found that photo series of Naga which 
was a type of mammal and has black and grey hair, wide flat head, flat tails, and strong 
hind legs.  It swims by using their tails and hind legs and feeds on small marine animals.  
The photo series of Naga had the highest followers which was followed by Be Content 
with What You Already Have, and 11 tips to Set Fire in Yourself and What You Get from 
Being Activists sequentially.  The communication strategies employed in the article were 
types of font, visual graphics, and photos from the authentic places.  They convey the 
reality and clear emotion.  The language used was semi-formal and friendly.   

Thirdly, among five viral clips, it showed that 'Dare to be Different, Dare to 
Experiment New Things. Only Gut is not Enough, but Also Confidence.' was the most 
popular viral clip.   It was followed by Happiness from Activities, How to Overcome your 
Can't-Do Attitude?, Problem is not the End but It will Lead to Hidden Doors. Be Positive, 
and Working Life is Half Easier sequentially. Regarding the implementation of 
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communication strategies, the authors deliver messages to sway the audience to have 
the feeling in relation to the messages, also known as rhetorical strategies.  Additional to 
the aforementioned strategies, there were other two strategies found.  First, Positive 
Politeness Strategies were used to send a positive message and influence positive 
attitude simultaneously. Second, focus group was conducted with a sampling group who 
was members of TeeBuak Facebook fan page including male and female. It indicated 
that the communication sent from TeeBuak Facebook fan page could be used as 
knowledgeable, moral, or inspirational quotes to adapt in day-to-day life.  They had 
moral support perceived from the media provided on the fan page.  
Keywords: Communication Strategies, Types of Communication, Inspiration, TeeBuak 

Facebook Fan Page 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ: กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์.1).เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อกาแฟของประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .2).เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชน 
ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.3).เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ.4).เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการตัดสินใจซื้อกาแฟและ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ด้วยวิธีแบบบังเอิญโดยเน้นกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจตอบ โดยแบ่งเป็นสามตอน 
ตอนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อกาแฟ 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบว่าลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อกาแฟของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่งในด้านราคา ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับเห็นด้วย 
จากการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการดื่มกาแฟ
อาทิตย์ละ 7 – 8 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ซื้อกาแฟที่ ร้านกาแฟใกล้ที่ท างาน  

ลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยในการตัดสินใจซื้อกาแฟมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภค
กาแฟ อย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.01 ดังนั้น ผู้ประกอบการควรค านึงถึงลักษณะส่วนบุคคลทั้งหมด ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งให้ความส าคัญในการก าหนดราคา ผลิตภัณฑ์, 
สถานที่ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้  
ค าส าคัญ: ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อกาแฟ, พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ, ผู้ประกอบการร้านกาแฟ  
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FACTORS RELATED TO CONSUMER’S BEHAVIOR ON COFFEE CONSUMPTION: 
A CASE STUDY OF PEOPLE RESIDING IN MUEANG HUA HIN MUNICIPALITY, 
PRACHUB KHIRIKAN  
  
Julaluck Kasamjit1* and Apirat Udomsup2  
 

1 Undergraduate student, Division of Public Administration, Faculty of Human and Social Science, 
Rajabhat Phetchaburi University 

2 Instructor, Division of Public Administration, Faculty of Human and Social Science,  
 Rajabhat Phetchaburi University 
*Corresponding author, E-mail: Dj.aptudo@gmail.com 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to study purchase decision factors of people 
residing in mueang hua hin municipality, prachub khirikan 2) to study consumer behavior 
of people residing in mueang hua hin municipality, prachub khirikan 3) to study the 
relationship between demographic characteristics and consumer behavior 4) to study the 
relationship between the purchase decision factors and consumer behavior. The sample 
size collected from 400 persons of the people residing in mueang hua hin municipality, 
prachub khirikan and its utilized accidental sampling. The study using three parts of 
questionnaires such as: 1) demographic characteristics 2) the purchase decision factors 
and 3) consumer behavior. The data were analyzed using descriptive statistics, Chi-
Square, at the .01 level of significant. 

The results of this study were as follows: the majority of them were female. Their 
ages were between 21 – 30 years old. Their educational attainments were bachelor 
degree. Majority of them were private company officers. Their monthly incomes were 
between 20,000 – 30,000 baths. The consumers strongly agreed that price were purchase 
decision factors. The consumers agreed that product, place and promotion were 
purchase decision factors. Their always consume coffee one cup a day. Major of 
consumer buys coffee nearby their office. The demographic characteristics and purchase 
decision factors relating to consumer behavior at .01 levels of significance.  

So that, entrepreneur much considers the demographic characteristics classified 
according to gender, age, educational attainment, occupation and monthly income. Also, 
purchase decision factors such as product, price, place and promotion will prioritize. Due 
to, these factors related consumer behavior. It will most effective and beneficially for 
strategic planning.  
Keywords: purchase decision factor, consumer behavior, and entrepreneur 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

192 

 

การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง 
 
ยุวัลดา ชูรักษ์1* 

 

1 อาจารย์, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: ajyuwanda@gmail.com 
036Hu-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการมีส่วนร่วม มีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชากรอายุ 40-59 ปี จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 50.75 อายุเฉลี่ย 40 -50 ปี มีอาชีพเกษตรกร
และรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน จบการศึกษาระดับตอนต้น อาศัยอยู่บ้าน
ตนเอง และส่วนใหญ่จะไม่มีโรคประจ าตัว จะมีการเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.45 รองลงมาคือ การเตรียมพร้อมพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ค่าเฉลี่ย 4.41 และเตรียมความพร้อม
ด้านที่อยู่อาศัย ค่าเฉลี่ย 4.37 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประชาชนจะมีการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องการมีบทบาทหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีค่าเฉลี่ยสุงสุด 4.54 รองลงมาคือ
การมีส่วนร่วมท างานกับสังคม ค่าเฉลี่ย 4.46 และประชาชนจะเตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี และการท ากิจกรรมเวลาว่าง รองลงมาคือการให้ความส าคัญต่อ
สุขภาพอนามัยโดยการตรวจสุขภาพประจ าปี  และจะมีการเต รียมความพร้อมในเรื่องการจัด
สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่สะดวกต่อผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย 4.44 โดยให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม
ในห้องน้ าที่สะดวก ค่าเฉลี่ย 4.38 และการเตรียมที่พักอาศัยที่ง่ายต่อการติดต่อญาติ ค่าเฉลี่ย 4.36 
ตามล าดับ    
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม, ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 This quantitative research aim to study the level of preparation, physical and 
mental health, financial, housing and the participation in society. 2) To compare the 
preparedness of people: gender, age, occupation, educational, income, housing and 
individual disease. The samples were 40-59 years old in 400 persons. The data were 
collected by questionnaire that analyzed using percentage, mean and standard 
deviation.  
 The results found out most of them are male 50.75 percentages. The average 
age is 40-50 years old, average income 5,001-10,000 baht per month, primary education 
and no individual disease who the highest participation was 4.45. Secondly, the average 
physical and mental preparedness was 4.41 and housing preparedness was 4.37. On the 
other hand, it is found that people are prepared to take on the roles that bring benefits 
to the community was 4.54. Next to, the participation in society was 4.46 and people 
will be prepared to adjust the consumption behavior for healthy. Second, the 
importance of health by the annual health check and the housing environment where 
convenient for elderly was 4.44. The importance of convenient bathroom environment 
was 4.38. Finally, the comfortable accommodation that easy contract relatives were 
4.36.   
Keywords: Preparation, elderly 
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ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ  
ต ารวจภูธรภาค 9 
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 การวิจัย เรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ 
ต ารวจภูธรภาค 9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ
กองบังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 9 และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ ต ารวจ ภูธรภาค 9 จ านวน 149 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.60 – 1.00 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคเท่ากับ .849 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t- test และ F-test  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ  กองบังคับการอ านวยการ 
ต ารวจภูธรภาค 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 9 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้านความเพียงพอ
ของรายได้ ด้านความมั่นคงในงาน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษาต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการอ านวยการ ต ารวจ ภูธรภาค 
9 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับยศ 
และอายุราชการต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
อ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 9 โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน, ต ารวจภูธรภาค 9 
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Abstract 
 This study is the level of morale work of police officers, general staff division 
provincial police region 9. The objectives of this study were (1) to examine the level of 
morale work of police officers and (2) to compare the personal factors with the level of 
morale work of police officers, general staff division provincial police region 9. A sample 
of 149 cases was from police officers, general staff division of provincial police region 9. 
The instruments used were questionnaires. The questionnaire validity test was verified by 
the item-objective congruence index (IOC) was between 0.60 to 1.00. Its reliability was 
verified by calculation of Cronbach was .849. Data was analyzed using percentage, 
average ( ̅), standard deviation (S.D.), t – test and F – test. 
 Major Findings: 
 1. The overview of rating opinion scale on the work of police officers, general 
staff division of provincial police region 9 was at a high level. When considered in each 
aspect, it was found that the rating opinion scale of the sample on work was at the 
highest level in 3 aspects including performance, opportunity and progress, organization 
relationship. The rating opinion scale was at a high level in 3 aspect consist of the 
relationship between colleague, the sufficiency of income, job security. 
 2. The personal factors of the sample were the differences in age, income a 
month, and education levels. The overview of rating opinion scale on the level of 
morale work of police officers, general staff division provincial police region 9 was 
statistically significantly different at .05 level. In addition, it found that sex, status, the 
rank of the job, and work period were different. The overview of rating opinion scale on 
morale work of police officers, general staff division provincial police region 9 was not 
statistically significantly different at .05 level. 
Keywords: Morale Work, Provincial Police Regions 9 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกบนสื่อออนไลน์ของแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีวง WANNA ONE ในประเทศไทย และ เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์บนสื่อออนไลน์ของแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีวง WANNA ONE ในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จากกลุ่มแฟนคลับของศิลปินเกาหลีวงWANNA ONE บนบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์แฟน
คลับ จ านวน 15 คนผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกต่างๆที่ได้ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้บันทึกค าตอบด้วยตนเอง ประชากรที่ศึกษา คือ แฟนคลับของศิลปิน
เกาหลีวงWANNA ONE ที่มีอายุ  15 – 37 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ ใช้
อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมากที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ใช้แบบสัมภาษณ์ ในลักษณะการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาด าเนินการตาม
ขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
เปิดเผยตัวตนบนสื่อออนไลน์ กลุ่มท่ีไม่ปิดตัวตนแต่ไม่เปิดเผยหน้าตาบนสื่อออนไลน์ และ กลุ่มที่ไม่เปิดเผย
ตัวตนบนสื่อออนไลน์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คนเป็นเพศหญิงทั้งหมด และเป็นกลุ่มที่มีอายุตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ จากจ านวน 15 คน กลุ่มที่มากที่สุดคือ กลุ่มที่ไม่ปิดตัวตนแต่ไม่เปิดเผยหน้าตาบนสื่อออนไลน์ 
อาจกล่าวได้ว่า แฟนคลับศิลปินเกาหลีต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนบนสื่อออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามแฟน
คลับกลุ่มนี้ก็ยังไม่ต้องการเปิดเผยหน้าตาให้คนอ่ืนได้เห็น เนื่องจากอยากที่จะมีพ้ืนที่ส่วนตัว และไม่
ต้องการที่จะแสดงถึงความเป็นแฟนคลับเกาหลีออกมาในชีวิตประจ าวัน อาจเพราะสังคมในปัจจุบันยัง
ไม่ให้การยอมรับมากพอ จึงจ าเป็นที่จะต้องแสดงความเป็นแฟนคลับเกาหลีออกมาทางสื่อออนไลน์บนทวิต
เตอร์เท่านั้น 
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์, แฟนคลับ, สื่อสังคมออนไลน์, พฤติกรรม 
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Abstract 
 The purpose of this research is to study online behavior and online identity of   
K-POP idol WANNA ONE’s fan club. This is qualitative research using In-depth Interview 
with open-ended questions as a research tool and using Purposive Sampling method. All 
of the sampling is selected from WANNA ONE’s fan club on Twitter and 15 of them 
passed the qualification. The samples are WANNA ONE’s fan club age 15 - 37 years old, 
male and female. The reason why this samples was chosen was this group is the range 
of internet and social media hard user. Researcher use Descriptive Analysis as an analysis 
method. After the processing to results will be defined to 3 groups. The first one is group 
of samples who use the real identity as an online identity. The second group is group of 
samples who share in formation of their real identity except their pictures. The last 
group is the group of samples who avoid to use their real identity on their social media. 
All of the samples are female who aged among the rage of 15 - 37. From the results, 
most of the samples are defined to the group of samples who share in formation of their 
real identity except their pictures. I can imply that K-pop fan still want to show their 
identity on their social media. But, they still don’t want to share their appearance to the 
others. Most of them might not want to let the real identity and K-pop fan identity 
mixing up together because there are still have many people in the real life that have a 
pessimistic attitude about K-pop culture. So, that is the reason why most of them 
choose to hide their real identity behind their social media account. 
Keywords: Identity, Fan, Social Media, Behavior 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง แนวโน้มการชมภาพยนตร์ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ชม
ภาพยนตร์ และ เพื่อศึกษาแนวโน้มการชมภาพยนตร์ในปัจจุบัน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน เพ่ือให้ได้ผู้ที่ใช้งานจริง ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ที่เป็น
สมาชิกรายเดือนของ Netflix แบบต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและกดไลค์เพจ Netflix Thailand 
กลุ่มที่สอง ผู้ที่มีบัตรสมาชิกของโรงภาพยนตร์แบบต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และ กดไลค์เพจโรง
ภาพยนตร์ กลุ่มที่สาม ผู้เป็นสมาชิกทั้ง Netflix และ โรงภาพยนตร์แบบต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน และ 3 
ปีขึ้นไปที่ กดไลค์เพจโรงภาพยนตร์ และ Netflix กลุ่มที่สี่ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของทั้ง Netflix และ โรง
ภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 4 กลุ่มมีเพศหญิงทั้งหมด 35 คน และเพศชาย 25  คน อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 
18 – 32 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี และสถานภาพโสด และเงินเดือน เฉลี่ย 3,000 – 
120,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท มากที่สุด และ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ 
และปริมณฑล สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยตั้งแต่ 2 – 8 คน และพบว่าบุคคลรอบตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่รับชมภาพยนตร์ ส่วนความถี่ในการวิจารณ์ภาพยนตร์แต่ละกลุ่มมีการวิจารณ์ที่แตกต่างกัน กลุ่มที่ 1 
กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มที่ 3 มีความถี่ในการวิจารณ์ภาพยนตร์กับบุคคลรอบข้างบ่อยครั้ง ส่วนกลุ่มที่ 4 ความถี่
ในการวิจารณ์ภาพยนตร์คือ ไม่บ่อย ส่วนการรับชมภาพยนตร์กับบุคคลอ่ืน มากที่สุดคือ เพ่ือน คนเดียว 
และแฟน ตามล าดับ จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าด้านประชากรศาสตร์สอดคล้องกับพฤติกรรม
ในการจ่ายเงินส าหรับการรับชมภาพยนตร์โดยไม่เดือดร้อน และพบว่า งานอดิเรกของผู้ให้สัมภาษณ์
สอดคล้องกับการเลือกชมภาพยนตร์ที่บ้านหรือการรับชมภาพยนตร์นอกบ้าน เนื่องจากผู้ที่มีงานอดิเรกที่
ต้องท ากิจกรรมบ้านส่วนใหญ่จะชื่นชอบรับชมภาพยนตร์อยู่บ้านมากกว่า ส่วนผู้ที่มีงานอดิเรกที่ต้องท า
กิจกรรมภายนอกบ้าน จะชื่นชอบการรับชมภาพยนตร์ภายนอกบ้าน แนวภาพยนตร์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 4 
กลุ่มชื่นชอบคือแนว Action มากที่สุด อีกทั้งพบว่าด้านปัจจัยราคา ในการเป็นสมาชิกรายเดือนของทั้ง 
Netflix และ โรงภาพยนตร์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบว่าราคาคุ้มค่าต่อการจ่าย ด้านสถานที่ตั้งของโรง
ภาพยนตร์ รูปแบบการใช้งานของ Netflix ความทันสมัย และ การประชาสัมพันธ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 4 
กลุ่มตอบว่า ด้านสถานที่ตั้งมีความสะดวกในการใช้บริการ แต่บางพ้ืนที่ก็มีความสกปรก ส่วนด้านความ
ทันสมัยและเทคโนโลยีของ Netflix ส่วนใหญ่ตอบว่ามีความทันสมัยมาก ด้านความถี่ในการประชาสัมพันธ์ 
ทั้ง 4 กลุ่มตอบว่าพบการประชาสัมพันธ์ของ Netflix บ่อยกว่าโรงภาพยนตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
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สอดคล้องกับความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์ จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
พฤติกรรมในการเลือกรับชมภาพยนตร์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งด้านประชากร สังคม วิถีการด าเนินชีวิต และ 
ทางการตลาด มีความเชื่อมโยงกัน โดยผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์และน ามาวิเคราะห์
หาข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ และวัฒนธรรมการรับชมภาพยนตร์  
ค าส าคัญ: Netflix, โรงภาพยนตร์, ภาพยนตร์, ผู้ชม 
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Abstract 

The research of tendency of watching movies in Thai society, the objective of this 
research are 1) to study the behavior of people who watched the movies. 2) To study of 
tendency of watching movies in Thai society. 
  The research is qualitative research by using In-depth interview. The research 
sample groups are divided into four groups of fifteen people, total is sixty to find the 
real users. The first group is people who are the monthly members of Netflix 
continuously use at least six months and like Netflix Thailand Facebook fan page. The 
second group is people who hold movies membership card continuously use at least 
three years and like Netflix Thailand Facebook fan page. The third group is people who 
are monthly members of Netflix continuously use at least six months, hold movies 
membership card continuously use at least three years and like Netflix Thailand 
Facebook fan page. The last group is people who are not Netflix members and movies 
memberships. The result found are thirty five female and twenty five male from four 
sample group. The average ages is eighteen to thirty two. Most of people are students in 
Bachelor’s degree, in single status, average salary is three thousand to one hundred 
twenty thousand, live in Bangkok Metropolitan Region, average family members is two to 
eight people. Also most of people around the interviewees watch movies. They’ve 
different critics which the first, the second and the third sample groups frequently 
criticize the movies with people around them while the last group rarely criticize the 
movies with people around them. The interviewees respectively watch movies with 
friends, watch alone, and with lover. The result of the research shows that age and 
income are related to expense they pay for watching movies. Moreover, the hobbies of 
interviewees are related to how they select movies at home or outside because most of 
people who love staying and having activities at home will choose to watch movies at 
home while people who have outdoor hobbies prefer watching movies in theaters. The 
reference of four sample groups, they do love action movies the most, also the price, 
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value of membership, places and public relations. All four sample groups feel it is worth 
to pay, for the place and the modern/updated of Netflix the opinions are different. For 
the cleanliness of the theater, the updated of Netflix.  The four sample groups say that 
they have heard more about Netflix public relations which is related to the satisfaction 
and behavior of interviewees. From this research indicates the pattern of behavior in 
how people select watching movies 
Keywords: Netflix, Cinema, Movie, Audience 
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การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์การก่อความไม่สงบต่อการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 
ปกรณ์ ลิ้มโยธิน1*, คัมภีร์ ทองพูน2 และกรกฎ ทองขะโชค3 

 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 อาจารย์, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
3 รองศาสตราจารย์, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: pakorn@hu.ac.th  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนาการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์การก่อความไม่สงบต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้  โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 45 คนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง  
  ผลการวิจัย พบว่า บริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย 
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า มีความพร้อมด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ 
พ้ืนที่ภูเขา ทะเล ที่ราบ พื้นที่ชุ่มน้ า ทะเลสาบ ปุาพรุ ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน
ออกไป นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของผู้คนที่ประกอบด้วย ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ที่ผูกพันเชื่อมโยงถึง วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา และชาติพันธุ์
ต่างๆ ก่อให้เกิดทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของงานกิจกรรมประเพณีจานวนมาก โดยอาศัยวิถี
ชีวิตที่แตกต่างกัน ในขณะที่องค์ประกอบของการก่อความไม่สงบซึ่งประกอบด้วยด้วย ตัวแปรปัจจัยด้าน
การสนับสนุนขวัญก าลังใจ ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการสนับสนุนที่พักพิง และด้านการ
สนับสนุนทรัพยากร มีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ค าส าคัญ: การก่อความไม่สงบ, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, สามจังหวัดชายแดนใต้ 
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Development of Causal Relationship Model for Insurgency to Community 
Based Tourism in the Three Southern Border Provinces  
 
Pakorn Limyothin1* Kampee Tongpoon2 and Korrakot Thongkachok3 
 
1 Assistance Professor, Faculty of Political Science, Hatyai University. 
2 Instructor, Faculty of Political Science, Hatyai University. 
3 Association Professor, Faculty of Law, Thaksin University. 
*Corresponding author, E-mail: pakorn@hu.ac.th  
 
Abstract 
  The research aimed to develop model the impact of insurgency to community-
based tourism in the three southern border provinces. This qualitative research made 
use of in-depth interviews involving the community based tourism 45 key informants 
from semi-structured interviews  
  Major Findings : The context of of community–based tourism management in 3 
Southern Border Provinces, Pattani, Yala and Narathiwat, covered the area of mountain, 
sea, lake, peat swamp forest etc. generating difference of natural tourism resources, 
moreover, there are three race local people, Thai , Muslim and Chinese relating for long 
time it creates the various cultural tourism-folklore, religious ritual, believes, wisdom etc., 
while factors pertaining to supporting the insurgencies namely supplying resources, giving 
moral support, providing political support, and giving shelter showed a significantly 
negative correlation with the management of community-based tourism 
Keywords: Insurgency, Community Based Tourism, Three Southern Border Provinces 
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แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 
(ราษฎร์สามัคคี) จังหวัดสงขลา 
 
พิชญา สุวรรณโน1* 
 
1 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: pitchaya_s@hu.ac.th 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 
(ราษฏร์สามัคค)ี จังหวัดสงขลา จ านวน 184 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้านกิจกรรมในชั้นเรียน นักเรียน
ต้องการฝึกอ่านตามครูมากที่สุด รองลงมาคืออ่านนิทานหน้าชั้น แข่งขันตอบปัญหาจากการอ่าน และ
แข่งขันอ่านออกเสียง ด้านกิจกรรมห้องสมุด นักเรียนต้องการให้จัดกิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุดมาก
ที่สุด รองลงมาคือแนะน าหนังสือน่าอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
โรงเรียน ต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการอ่านร้อยแก้ว -ร้อยกรองมากที่สุด รองลงมาคือ 
ต้องการให้โรงเรียนร่วมกับส านักพิมพ์ต่าง ๆ จัดจ าหน่ายหนังสือราคาถูก จัดนิทรรศการวันนักอ่านน้อย 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับผู้ปกครอง ส่วนด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกสถานที่ นักเรียน
ต้องการไปร่วมแข่งขันทักษะการอ่านมากที่สุด รองลงมาคือไปเข้าค่ายนักอ่าน และไปร่วมงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, นักเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 

(ราษฎร์สามัคคี) 
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The Guidelines for Activities to Promote Reading of Primary Level 
Students at Bannakhuanlung (Ratsamake) School, Songkhla Province 
 
Pitchaya Suwanno1* 
 
1 Lecturer in Thai language Program, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University 

*Corresponding author, E-mail: pitchaya_s@hu.ac.th 
 
Abstract 

The research paper is survey research by using descriptive analysis. The study 
aimed to investigate about guidelines for activities to promote reading of Primary Level 
Students 1-3 at Bannakhuanlung (Ratsamake) School, Songkhla Province. Data were 
collected from a total population of 184 persons. The tool used in this research was a 
questionnaire. Statistics used were percentage and average.  
 The research found that. The guidelines activities for promote reading. The most 
activities to promote reading in class, is practice reading by teachers, read the tales in 
front of the class, questions-answer from reading and speech competition. The most 
library activities, is library using, introduce the book and mobile library activities. The 
most promote reading of school is prose – poetry reading competition, provide cheap 
various publishers distributing books, little reader exhibition and student's-parents 
reading activities. The most activities to promote outside reading is participate in reading 
skills, reading camps, and attended to the National book week, respectively 
Keywords: guidelines for activities to promote reading, Primary Level Students, and 

Bannakhuanlung (Ratsamake) School 
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วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครตูามทัศนคติของผู้บริหารของสถานศึกษา 
 
ปัญจา ชูช่วย1*, สุกิจ ชีรนรวนิช2 และอรอุมา เจริญสุข3  
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 อาจารย์, สาขาเทคนิคการศึกษา, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
*Corresponding author, E-mail: punja@hu.ac.th 
021Ed-NP 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามทัศนคติของผู้บริหารของ
สถานศึกษา 2) การศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามทัศนคติของผู้บริหารของสถานศึกษาตามองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหาร/ผู้ใช้บัณฑิตของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ที่ส าเร็จการศึกษาปี 2558-2560 ได้ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 จ านวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 38 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .358-.797  
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .964 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามทัศนคติของผู้บริหารของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะทางปัญญา การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา 4) ทักษะความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 5) คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายองค์ประกอบได้ร้อยละ 
70.370 2. การศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามทัศนคติของผู้บริหารของสถานศึกษาตามองค์ประกอบในภาพรวม พบว่า ระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตาม
ทัศนคติของผู้บริหารของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 โดยองค์ประกอบ
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.55 รองลงมาเป็นองค์ประกอบทักษะ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 องค์ประกอบทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 องค์ประกอบการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 องค์ประกอบความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  
ค าส าคัญ: องค์ประกอบ, เชิงส ารวจ, สมรรถนะ, การปฏิบัติงาน 
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Factor Analysis of Competency of Graduates in Professional Diploma 
Program in Teaching through Attitudes of School Administrators  
 
Punja Chuchuay1*, Sukit chiranorawanit2 and Onuma Charoensuk3  
 

1 Asst. Prof., Department of Social Studies, Hatyai University. 
2 Lecturers, Department of Technical Education, Rajamangala University of Technology Krungthep 
3 Asst. Prof. Dr., Department of Measurement and Education Research, Faculty of Education, 

Srinakarinwirot University.  
*Corresponding author, E-mail: punja@hu.ac.th 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to 1) Analyze exploratory factors and 2) Study 
levels of competency of graduates in Professional Diploma Program in Teaching at Hatyai 
University through attitudes of school administrators. The samples were 205 in total of 
administrators and graduate users of schools, where employed graduates completed 
their program during 2015-2017 and started working in 2017, in the basic education. A set 
of five-rating scale questionnaire with 38 items, discrimination at .358 -.797 and reliability 
at .964, was employed to collect the data; and the Exploratory Factor Analysis was used 
to analyze the obtained data. The study revealed that 1. The analysis of competency 
disclosed five factors: 1) the application of body of knowledge, 2) the intellectual skills, 
analysis, and synthesis, 3) the abilities of work performance and problem solving, 4) the 
interactive skills with colleagues, and 5) the morals and ethics on duties. All the variables 
were able to explain those factors at 70.370 percent. 2. Overall, the level of competency 
was high at 4.45. The level of morals and ethics on duties was the highest one at 4.55, 
followed by the interactive skills with colleagues at 4.51, the intellectual skills, analysis, 
and synthesis at 4.50, the application of body of knowledge at 4.39, and the abilities of 
work performance and problem solving at 4.33 respectively. 
Keywords: Factor, Exploratory, Competency, Work performance 
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ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 
ลดารชา วิชญปรีดากร1* และศิลป์ชัย สุวรรณมณี2  
 

1  นิสิตระดับปริญญาโท, หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2  อาจารย์ ดร., สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: ladarach5666@gmail.com 
063Ed-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามตัวแปรเพศ 
อายุ ศาสนา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา ประชากรเป็นครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จ านวน 2,544 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน จ านวน 335 คน และท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดสถานศึกษา 
จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.807 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีและการทดสอบเอฟ  
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1.  ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2.  ครูที่มีเพศ อายุ ศาสนา และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  
เขต 3 โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน  
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Abstract 
  The objectives of this research were to study and compare the sustainable 
leadership of administrators under the Songkhla Primary Educational Service Area Office 
3 as perceived by teachers who differed in gender, age, religion, education level, work 
experience and school size. The population was 2,544 teachers in schools under the 
Songkhla Primary Educational Service Area Office 3. The sample size was 335 teachers 
from Krejcie and Morgan table and the stratified random sampling by school size, then 
the simple sampling by lots drawing. The research instrument was a set of 5 rating-scale 
questionnaires which contained 60 questions. The reliability of a questionnaire was 
0.807. The data were analyzed using such statistics as percentage, arithmetic means, 
standard deviation, t-test and F-test. 
The results were as follows: 
 1. Overall and each aspects, the sustainable leadership of administrators as 
perceived by teachers under the Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 
showed a high level. 
 2. Overall and each aspects, the teachers of different gender, age, religion, 
education level and working in different school size showed no significant difference in 
their perceptions of the sustainable leadership of administrators under the Songkhla 
Primary Educational Service Area Office 3. Overall, the teachers of different work 
experience showed a .001 statistic significant difference in their perceptions of the 
sustainable leadership of administrators under the Songkhla Primary Educational Service 
Area Office 3. 
Keyword: Sustainable Leadership 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ เร่ือง การออกแบบท่าร า – เต้น 
ด้วยการจัด กิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกบัสื่อวีดีทัศน์ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วันจักรี โชติรัตน์1*, มนตรี เด่นดวง2 และปรีดา เบ็ญคาร2 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, ครุศาสตมหาบัณฑติ, สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน, มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
2  อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาวัดผลการศึกษา, โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: wonjukkree@gmail.com 
078Ed-NP 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เรื่อง การ
ออกแบบท่าร า-เต้น วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา 
ร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถการ
ออกแบบท่าร า เรื่อง การออกแบบท่าร า-เต้น วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา 
ร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียน 
จ้องฮ้ัว โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สายสามัญทั่วไป 
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เรื่อง การออกแบบท่าร า – เต้น 
วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91 2) ผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถการออกแบบท่าร า เรื่อง การออกแบบท่าร า - เต้น วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปาร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ ภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.93 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ ภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ค่าความเชื่อใน 0.89 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ 
แบบวัด เท่ากับ 0.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านบรรยากาศในการ
เรียนการสอน ตามล าดับ ผู้เรียนได้รับมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน ตามล าดับ   

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์, การออกแบบท่าร า –เต้น, การจัดกิจกรรมรูปแบบ 
ซิปปาร่วมกับสื่อวีดีทัศน์ 
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Abstract 
 The study aimed to: 1) compare the pre - and post - learning achievements in 
knowledge on choreography in Dramatic Arts of Grade 6 students who were taught by 
using CIPPA model activities and video lessons, 2) compare the pre- and post- learning 
achievement in competency from the performance test on choreography in Dramatic 
Arts of Grade 6 students who were taught by using CIPPA model activities and video 
lessons, and 3) study the satisfaction of Grade 6 students on learning Dramatic Arts after 
learning via CIPPA model activities and video lessons. The sample group consisted of 30 
Grade 6 students who were studying in semester 2, academic year 2018 at Chong Hua 
School, under Office of the Private Education Pattani Province, Muang district, Pattani 
province. The samples were obtained by using multi-stage sampling technique. 
 The study results revealed that: 1) The learning achievements in knowledge on 
choreography in Dramatic Arts of Grade 6 students who were taught by using CIPPA 
model activities and video lessons after learning were significantly higher than before 
studying at the .05 level of statistics and the reliability of the evaluators was 0.91 2) In 
the overall view, after learning, achievements in competency on choreography from the 
performance test results in Dramatic Arts of Grade 6 students who were taught by using 
CIPPA model activities and video lessons were significantly higher than before learning at 
the .05 level of statistics and the reliability of the evaluators was 0.93 3) The satisfaction 
of Grade 6 students on learning Dramatic Arts after learning via CIPPA model activities 
and video lessons, in the overall view, was at the highest level and the reliability of the 
evaluators was 0.89. The alpha reliability of the valuation form was 0.96. When 
considered in each aspect, it was found that the aspect of advantages the students 
gained was at the highest mean, followed by the aspects of evaluation, teaching 
activities, and learning atmosphere, respectively. 
Keywords: The Learning Achievement in Dramatic Arts, The Choreography, CIPPA Model 

Activities and Video  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเร่ืองการสังเกตค าภาษาบาลีและค า
ภาษาสันสกฤตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
ศิริภา จันทร์เกื้อ1*, วิภาวรรณา ศรีใหม่2 และโนรอัยนา มะยิ3 
 

1 อาจารย์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2 อาจารย์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรนิ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
3  นักศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
*Corresponding author, E-mail: siripa_c@hu.ac.th 
080Ed-NP 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง การสังเกต
ค าภาษาบาลีและค าภาษาสันสกฤต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง 
การสังเกตค าภาษาบาลีและค าภาษาสันสกฤตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 54 คน ซึ่งได้มา
จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเรื่อง การสังเกตค าภาษาบาลีและค า
ภาษาสันสกฤต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เเบบฝึกทักษะเรื่องสระ 
พยัญชนะ วรรคเเละเเถวของภาษาบาลีสันสกฤต เล่มที่ 2 เเบบฝึกทักษะการสังเกตค าภาษาบาลีเเละภาษา
สันสฤกต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสังเกตค าภาษาบาลีและค าภาษาสันสกฤต 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสังเกตค าภาษาบาลีและค า
ภาษาสันสกฤตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง การสังเกตค าภาษาบาลีและค าภาษาสันสกฤตส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เท่ากับ 82.27/83.97 (E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้จึงยอมรับ
ได้ว่าแบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตค าภาษาบาลีและค าภาษาสันสกฤต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตค าภาษาบาลี
และค าภาษาสันสกฤต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ค าภาษาบาลีและสันสกฤต 
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Development of achievement on learning Pali and Sansakrit words through 
workbooks for Matthayomsuksa 2 students at Patongpratankeereewatschool, 
Hatyai, Songkhla. 
 
Siripa Chankua1*, Wipawanna Srimai2 and Noraina Mayi3 
 

1 Lecturer of General Education Department, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University 
2 Lecturerof Business English Department, Didyasarin International College, Hatyai University  
3  Bachelor student, Department of Thai, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: siripa_c@hu.ac.th 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) measuring the efficiency of Pali and 
Sansakrit workbooks base on 80/80 for Matthayomsuksa 2 students, 2) compare 
Mathayomsuksa 2 students’s pre-test and post-test grade result by using Pali and 
Sansakrit workbooks. The samples of this research were 54 Mathayomsuksa 2 students in 
academic year of 2018, second semester through the simple random sampling method.  
The instrument used in this study consisted of 1) the learning achievement test on Pali-
Sanskrit words, 2) Pali-Sansakrit workbooks, and 3) lesson plan. The data were statistically 
analyzed by Mean ( ̅), Standard Deviation (S.D.), and t-test. 

The results of this study indicated that:  
1. The efficiency of Pali and Sansakrit workbooks was 82.27/83.97 (E1/E2) 
2. The learning achievement of the experimental group was significantly higher 

after the experiment at .01 level. 
Keywords: development of achievement, Pali and Sansakrit words 
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ผลของการสอนแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  
 
ธนัชชา บินดุเหล็ม1* 
 
1 อาจารย,์ สังกัดสาขาวิชาการตลาด, วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ 
*Corresponding author, E-mail: cha148@hotmail.com 
092Ed-NP 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายได้ประชาชาติ 
รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการ
เรียนออนไลน์กับการเรียนการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ
เรียนการสอนแบบปกติกับการเรียนแบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปีที่ 1 สาขางานการบัญชี จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
สถิติ dependent Samples t–test และIndependent Samples t–test  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ก่อนและหลังการทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =8.508) 
  2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบออนไลน์ ก่อนและหลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =9.315) 
  3. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติกับ นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 1.889) 
ค าส าคัญ: การเปรียบเทียบ, การเรียนการแบบออนไลน์และแบบปกต ิ
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Effect of online teaching on learning achievement of the vocational 
certificate level 1 
 
Tanutcha Bindulem1* 
 
1 Teacher, Department of Marketing, Hatyai Amnuaywit Technological College 
*Corresponding author, E-mail: cha148@hotmail.com 
 
Abstract 
  This research is aimed at Comparison of learning achievement Subject: National 
Income, Economics Principles Of the first year diploma level students who are taught by 
online learning and regular teaching The research tool is Learning management plan By 
using normal teaching and learning online Population and sample group is Students at 
the level of the Diploma of Vocational Education, Year 1, Accounting Division, 30 persons 
  The research found that 
  1. Students who receive regular teaching before and after the experiment with 
different learning achievement at statistical significance level of .01 
             2. Students who are taught online before and after study with different learning 
achievement at statistical significance level of .01 
             3. Students receiving regular teaching with Students who are taught online 
With different learning achievement at statistical significance level of .05 
Keywords: comparison, online and normal learning 
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ผลของการสอนผ่านเว็บไซต์ส าหรับเขียนโปรแกรมภาษาออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 
 
ปลิดา แก้วบัณฑิตย์1* 
   
1 ครูผู้สอน, สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ 
*Corresponding author, E-mail: palida14287@gmail.com 
093Ed-NP 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าสั่งการเลือกท า
ตามเงื่อนไข ในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างก่อนเละหลังเรียน โดยใช้การเรียนการ
สอนผ่านเว็บไซต์ส าหรับเขียนโปรแกรมภาษาออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 
1/7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าสั่งเลือกท าตามเงื่อนไข ในรายวิชา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ส าหรับเขียนโปรแกรมภาษา
ออนไลน์ หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โปรแกรมภาษาออนไลน์, www.repl.it 
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Effects of teaching through websites for online language programming on 
learning achievement of students at the Diploma level 1 
 
Palida Keawbundit1* 
   
1 Teacher, Department of Business computer, Hatyai Amnuaywit Technological College 
*Corresponding author, E-mail: palida14287@gmail.com 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to compare the learning achievement in the 
selection of courses in basic computer programming before learning by using teaching 
and learning through the website for English programming www.repl. it of students at the 
Diploma level, Year 1/7, Information Technology subject, research tools Pre-test and 
post-test form. Statistics used are mean, standard deviation and percentage. 

The results of the study showed that the development of learning achievement 
was a matter of choosing to follow the teaching and learning process by using teaching 
methods through the website for English programming www.repl.it with statistical 
significance at degree. 001 
Keywords: Achievement, Online language program, www.repl.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

219 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชากระบวนการผลิต หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
 
พัชร ีเพิ่มพูน1*, วีระชัย แสงฉาย1, กันต์ธมน สุขกระจ่าง1 และธนะรัตน์ รัตนกูล1 

 
1 อาจารย,์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: phatcharee.ph@skru.ac.th 
106Ed-NP 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การเรียนการสอนวิชากระบวนการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการผลิต 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีผลการ
เรียนสะสมต่ ากว่า 2.50 โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า ค่าน้ าหนักที่มากที่สุดของ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชากระบวนการผลิต คือ ด้านเนื้อหาการ
เรียน (0.335) และปัจจัยรอง คือ การก าหนดหัวข้อเนื้อหารายวิชา (0.373) 
ค าส าคัญ: ปัญหา, อุปสรรค, รายวิชา 
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Problem and barrier to education in manufacturing process teaching 
course, bachelor of technology curriculum, Faculty of Industrial 
Technology, By Analytic Hierarchy Process 
 
Phatcharee Phoempoon1*, Weerachai Sangchay1, Kantamon Sukkrajang1  
and Tanarat Rattanakool1 
 
1  Lecturer, Faculty of Industrial Technology, Songkhla Rajabhat University. 
*Corresponding author, E-mail: phatcharee.ph@skru.ac.th 
 
Abstract  
 The aims of this research were to analysis the factor weights that affect to 
problem and barrier in manufacturing process teaching. The Analytic Hierarchy Process 
was used in this study. The sampling group was 30 students enrolled in the 
manufacturing process course within the duration of the second semester of the 
academic year 2018, bachelor of technology curriculum, Faculty of Industrial 
Technology. The students have grade point average (GPA) less than 2.50. The samples 
were selected by means of purposive sampling. The results showed that the content 
learning is the factor of weighed the highest at (0.335), followed by the course outline 
factor at (0.373). 
Keywords: Problem, Barrier, Course 
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหาร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
พล เหลืองรังษี1*, ซีตีอัยเซาะ ซียง2, ทัศวรรณ ลือชัย2, ฮาฟีซะห์ ดาตูมะดา2 และนุรอามานี บาโด2 
 

1  อาจารย์ประจ า, คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 นักศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: pol@hu.ac.th 
107Ed-NP 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหาร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความก่อนเรียนและ 
หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน 
ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหาร จังหวัดสงขลา จ านวน 14 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการรู้เรื่องการอ่านจับใจความ 2) แบบฝึกทักษะชุดเรื่องการ
อ่านจับใจความจ านวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ และ  
4) แบบประเมินความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การหาประสิทธิภาพการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
E1/E2 และทดสอบนัยส าคัญทางสถิติโดยวิธี t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหาร มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.55/81.40 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นต่อชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
ว่ามีความเหมาะสมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 คะแนน 
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุดฝึกทักษะ, การอ่านจับใจความ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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and Nuramanee Bado2 
 

1 Lecturer of Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop and find efficiency of reading 
comprehension package of Thai subject in Mathayom Suksa 1, Baan Han School, Hatyai 
Songkhla on the standard efficiency criterion 80/80. 2) to compare reading 
comprehension outcomes before and after learning with reading comprehension package 
and to survey the Mathayom Suksa 1 students’ opinion towards learning with reading 
comprehension package. The sample in the research were 14 Mathayom Suksa 1 
students of Baan Han School, Songkhla. Population and sample group was the same 
group in this research by using purposive sampling. The research instrument were 1) one 
lesson plan on reading comprehension 2) 4 packages of reading comprehension 3) Pre – 
test and Post – test about reading comprehension and 4) questionnaires. The data were 
analyzed by Percentage, mean, Standard Deviation, E1/E2 and Paired t-test 
 The results of this research were as follow: 
 1. The efficiency of reading comprehension of Thai subject in Mathayom Suksa 1 
students, Baan Han School was 80.55/81.40. It is on the standard efficiency criterion 
80/80. 
 2. Learning outcomes after using reading comprehension package was higher than 
before using reading comprehension, there was statistically significant at .05 level. 

3. Mathayom Suksa 1 students’ opinion toward learning using reading 
comprehension package were at high agreement level. ( ̅ = 4.49) 
Keywords: Developing package, Reading Comprehension, Thai subject 
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คุณภาพชีวิตการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 
พัลลภ จันดารา1* และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร2 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
2 ดร., หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: panlop437@gmail.com 
112Ed-NP 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในสังคมพหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2        
ตามตัวแปรด้านชาติพันธุ์ ต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970, pp. 607 – 610) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 306 คน จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน
โดยใช้วิธีการเทียบสัดส่วนจ านวนครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียน แล้วจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนโดยวิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .976 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของครูอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
ยอมรับจากชุมชน ผู้เสียสละ สภาพแวดล้อมในการท างาน จิตวิญญาณความเป็นครู กิจกรรมทางสังคม   
สุขภาวะ ขวัญ และก าลังใจในการท างาน ความมั่นคงใน และด้านกัลยาณมิตร ส่วนด้านภาวะผู้น าผู้บริหาร 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

2. ครสูังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ที่มีชาติพันธ์ต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ แตกต่างกัน ทางสถิติท่ีระดับ .001 

3. ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, พหุวัฒนธรรม, คร ู
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*Corresponding author, E-mail: panlop437@gmail.com 
 
Abstract  
  This research aims to study and comparing the quality of work life in the 
southern border provinces multicultural society of teachers under the office of Yala 
primary education area office 2, according to ethnic, position and size variables of 
educational institutions. Sample groups include teachers academic year 2017. Determine 
the sample size by using Craigie and Morgan tables. The sample group of 306 people 
was then randomly stratified randomly according to the school size by using the method 
of comparing the number of teachers in each school, and then randomly sample each 
school by a simple random sampling method with non-return lottery method. The 
instrument used for data collection is a questionnaire with .976 Reliability. Statistics used 
in data analysis are mean, standard deviation and F-test. 
  The results are as follows: 

1. Quality of working life in the multicultural society of the southern border 
provinces of teachers under the office of Yala primary education area office 2 in the 
overall was at a high level. When considering each aspect, it was found that the quality 
of work life of teachers was at a high level. By sorting the average from descending to 
being accepted by the community who sacrificed the work environment Spirituality as a 
teacher Social activities, happiness, work morale, stability, and friendly aspects As for 
executive leadership The average level is moderate. 

2. Teachers under the office of primary education area office 2 with different 
ethnicities having a quality of working life in the multicultural society in the southern 
border provinces is statistically different at the level of .001. 

3. Teachers under the office of primary education area office 2 with different 
position having a quality of working life in the multicultural society in the southern 
border provinces is statistically different at the level of .001. 
Keywords: Quality of Working Life, the Multicultural Society, teachers 
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ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของคร ูสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 
 
รุ่งทิวา วิบูลย์พันธ์1* และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร2 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร ์

และศลิปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
2 ดร., หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์,  
 มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
*Corresponding author: viboonphan@gmail.com 
114Ed-NP 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารและครู จ านวน 318 คน ในปีการศึกษา 2561 จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของยามาเน่ จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) ตามเขตที่ตั้งของโรงเรียนตามแต่ละอ าเภอในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 และก าหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละระดับนั้นโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test)   
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในภาพรวม และในรายด้าน ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้ าจุน อยู่ในระดับน้อย 

2. ผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001  

3. ผู้บริหารและครูที่นับถือศาสนาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

4. ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในภาพรวม ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001  
ค าส าคัญ: ขวัญและก าลังใจ, การปฏิบัติงานของครู 
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Abstract  
  This research aims to study and compare the morale for job performance of 
school administrators and teachers under Yala primary educational service area office 
2. Consisting of 318 administrators and teachers in the academic year 2018 from the 
sample size determination by calculating from Yamane's formula after that, Stratified 
random sampling was performed according to the location of the school according to 
each district in the Yala primary educational service area office 2., and Assigned the data 
provider at that level by simple random sampling with a non-returnable raffle method. 
The instrument used as a 5-level rating scale with Cronbach's Alpha Coefficient (0.97), 
the Statistics used for data analysis were percentage, mean, Standard deviation, t-test 
and F-test  
  The results are as follows: 

1. The opinions of the administrators and teachers about the morale of the 
teachers in the office of Yala primary education area office 2 in the overall and the 
motivation factors and supporting factors at a low level. 

2. Administrators and teachers with different positions there were opinions about 
the morale in the performance of teachers under the office of Yala primary education 
area office 2, in the overall, with statistical significance at the level of .001. 

3. Administrators and teachers with different religion there were opinions about 
the morale in the performance of teachers under the office of Yala primary education 
area Office 2, in the overall, with statistical significance at the level of .05. 

4. Administrators and teachers with different Experience there were opinions 
about the morale in the performance of teachers under the office of Yala primary 
education area office 2, in the overall, with statistical significance at the level of .001. 
Keywords: Morale, job performance of teachers 
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การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
 
ขวัญแก้ว จันทรัตน์1* และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร2 
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ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
2 ดร., หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์,  
 มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และขนาดของสถานศึกษา ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง ของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 252 คน จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษาแล้วจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละสถานศึกษาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.965 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน  
 2. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 3. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: การบริหารความเสี่ยง, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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Risk Management of School Administrators under Yala Primary Educational 
Service Area office 3 
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Abstract  
 This research is a survey research which aims to study and compare educational 
risk management of school administrators as perceived by teachers under Yala primary 
educational service area office 3, classified by educational, working experience and the 
size of the school. Determine the sample size by using the table of Crazy and Morgan. 
The sample group of 252 people. Then, using a clustering method according to the size 
of the school and then randomly sample each location study by simple random method 
with a non-return labeling method The tool used as a 5-level rating scale with 
Cronbach's Alpha (0.965). The statistics used for data analysis were mean Standard 
deviation, t-test and F-test 
 The results are as follows: 
 1. Educational risk management of school administrators as perceived by teachers 
under Yala primary educational service area office 3 in the overall and every aspect is at 
a high level sort the average from descending order as follows : financial , Strategy, 
compliance And performance  
 2. Educational risk management of school administrators as perceived by teachers 
classified by educational level, in overall, significantly different at the level of .05 
 3. Educational risk management of school administrators as perceived by teachers 
classified by work experience in the overall picture significantly different at the level 
of .001 
Keywords: Risk Management, Administrators 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์1* และเสกสรรค์ แดงสุวรรณ2  
 
1 อาจารย์, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 นักศึกษา, หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: rungthip.pr@gmail.com 
120Ed-NP 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้
เทคนิค 5W 1H ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้อง รวม 270 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ “การอ่าน
จับใจความส าคัญ โดยใช้เทคนิค 5W1H” จ านวน 3 แผนการสอน รวม 3 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน (ข้อสอบเป็นชุดเดียวกัน) 
ใช้เวลาท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 40 นาที และชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดย
ใช้เทคนิค 5W1H ท้ายแผนการสอน จ านวน 3 แบบฝึก แบบฝึกที่ 1 เป็นอัตนัยจ านวน 2 ข้อ 10 คะแนน  
แบบฝึกที่ 2 และ 3 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก แบบฝึกละ 10 ข้อ รวม 20 ข้อ 20 คะแนน รวม 3 แบบฝึก  
30 คะแนน สถิติทีใ่ช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่า E1/E2 และ 
ค่า t-test 
  ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้เสริม
ทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 74.2 /90.2  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้คือ 70/70  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
ค าส าคัญ: แบบฝึกทักษะ, เทคนิค 5W1H, การอ่านจับใจความส าคัญ 
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Abstract 
  The objectives of this research were to 1) 5W1H technique which was developed 
to support reading for main idea for Mathayom 2 students are effective 70/70 to 2) 
compare the measuring achievement study of reading for main idea practice by using 
5W1H technique, between before and after learning. 
  The research sample method is purposive sampling which collecting data from 
45 students from Mathayom 2, room 5 Srinakhon Foundation School Hatyai, Songkhla.  
The research instrument consisted of research tools of Thai teaching plan to the practice after 
teaching plan. Moreover it contained before and after learning form of the measuring 
achievement test, developing skill, management plan and 5W1H technique practice skill.  
  The results of the study revealed that: 1) 5W1H technique which was developed 
to support reading for main idea for Mathayom 2 students which are effective 74.2/90.2 
2) The achievement of learning by using 5W1H technique for supporting Mathayom 2 
students, Srinakhon Foundation School, was higher than before learning with significance 
of .01 levels, which is based on assumptions standard setting.    
Keywords: The development, using 5W1H technique, reading for main idea practice 
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การนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
 
อามีเนาะ สาเล็ง1*, ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร2 และอริสรา บุญรัตน์3  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา
จ าแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อเสนอแนะการ
นิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 จ านวน 242 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Muti – Stage 
Sampling)  เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า  

1. การนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.24)   

2. การเปรียบเทียบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศแบบร่วม
พัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 3. ข้อเสนอแนะได้แก่ 

การนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก ต่างก็มุ่งหวังที่
คุณภาพงาน แต่การให้ได้มาซึ่งผลงานหรือผลผลิตที่มีคุณภาพดังกล่าวนั้น ผู้บริหารควรมีการวางแผนใน
การด าเนินงานที่ชัดเจน รัดกุม จัดให้มีการแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ถูกคนถูกงานชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพัฒนาความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในบางกิจกรรม มีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบตามสภาพความเป็นจริง ให้ค าแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษากับบุคลากรเกี่ยวกับ
ผลงานที่จะน าไปเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
ค าส าคัญ:  การนิเทศแบบร่วมพัฒนา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต 3   
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Abstract 

The purpose of this research were to compare and compile the suggestion of 

cooperative development supervision of School administrators, according to teachers’ 
opinions, Yala Primary Education Service Area Office 3. The variables are classified by 
gender, educational level and working experience. The samples used were 242 teachers 
in Yala Primary Education Service Area Office 3 with muti – stage sampling. The tools 
used was Five-level rating scale questionnaire and open questionnaire with reliability at 
.80.  The Statistics used to analyze the data were  percentage, mean, standard deviation 
T-test, and F-test. Research findings were as follows:  

1. Cooperative Development Supervision of School Administrators,  
According to teachers’ opinions, Yala Primary Education Service Area Office 3 was at the 
high level. ( ̅ = 3.86, S.D.= 0.24)   

2. The comparing of cooperative development supervision of school  
Administrators, according to teachers’ opinions, who had different in gender, educational 
level and working experience had not difference in opinion.  

3. The suggestions:  
Educational supervision and educational administration are great relationship.  

Everybody has their anticipate for a quality of work . But the acquisition of such workings 
or a quality output, the School administrators should have clear and concise planning in 
operational. To appropriate, clear, and substantial in appointment and Assignment. 
Encourage personnel to learn more about them work on duty and to develop ability at 
full potential. Provide community participate in some school activities. Measurement 
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and evaluation of performance is systematic and as reality.  Provide suggestion, 
encourage, and support to personnel about workmanship to be publish for maximum 
benefit of organization. 
Keywords:  Cooperative Development, Supervision of School Administrators, yala Primary 

Education Service Area Office 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

234 

 

การศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
รายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 
ชุติมา ทัศโร1*, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ2 และกันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน3 
 
1 ดร., อาจารย์ประจ าหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., อาจารยป์ระจ าหลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา,  

คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: chutima_t@.ac.th 
126Ed-NP 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ใน 
สังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัด
เจตคติ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ อยู่ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.40, SD. = 0.41) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดสามอันดับแรก คือ กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาความเป็นครูที่มีความจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพครู กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพท าให้นักศึกษารู้สึกมุ่งมั่น
อยากเป็นครู และรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ เป็นการเปิดโลกทัศน์
ในมุมมองของความเป็นครู และเกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง เกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันและทุกคนมีความเท่าเทียมกันแม้จะมีความแตกต่างกันทางภาษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยอยู่รวมกันอย่างสันติสุข  
ค าส าคัญ: เจตคติ, การจัดการเรียนรู้, ความสมานฉันท์ 
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THE STUDY OF ATTITUDES TOWARDS MANAGEMENT LEARNING TO 
PROMOTE HARMONY MULTICULTURAL SOCIETY IN BEING PROFESSIONAL 
TEACHERS COURSES AT HAT YAI UNIVERSITY    
 
Chutima Thusaro1*, Phimpawee Suwanno2 and Kannipat Suwan-on3 
 
1 Dr., Lecturer of Curriculum and Instruction, Faculty of Education and liberal Arts, Hatyai University.  
2 Lecturer, Master of Education Program in Research Methodology for Development,  
 Faculty of Education, Yala Rajabhat University 
3 Assistant Professor, Lecturer of Department of Marketing, Hatyai Business School, Hatyai University. 
*Corresponding author, E-mail: chutima_t@.ac.th 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the attitudes towards management 
learning to promote harmony multicultural society in being professional teachers courses 
at Hat Yai University.  The sample group was 30 undergraduate students in Bachelor of 
Education program. The instruments used in this study were lesson plan, the attitude 
test. The research results were as follows: the students who study in being a 
professional teacher courses have an attitude towards management learning to promote 
harmony in the multicultural society at the agreed level. ( x  = 4.40, SD. = 0.41). The top 
three most average items found that: 1) teaching activity in the course of being teacher is 
essential to the career of teachers, make students feel committed to being teachers, and 
it’s worldview in the perspective of being teacher. 2) Understanding, reduce conflict, 
love, unity, and fairness.   
Keywords: Attitude, Management learning, harmony   
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากร
ในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
 
กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง1* 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาบริหารธรุกิจ, คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: korkaews@hu.ac.th 
027Ma-NP 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการพฤติกรรม 
การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เก็บข้อมูลกับบุคลากรใน ศอ.บต. จ านวน 242 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .80 - .88 ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
บุคลากรใน ศอ.บต. มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) มี 5 องค์ประกอบย่อย  
(2) ความส านึกในหน้าที่  (Conscientiousness) มี 5 องค์ประกอบย่อย (3) ความอดทนอดกลั้น 
(Sportsmanship) มี 3 องค์ประกอบย่อย (4) การค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) มี 4 องค์ประกอบย่อย และ 
(5) การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) มี 5 องค์ประกอบย่อย โดยพบว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 5 
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืน คื อ    
(df = 204) = 456.23 sig = 0.00,   /df = 2.24, CFI = 0.96, NNFI = 0.96, RMSEA = 0.08, SRMR 
= 0.07 โดยองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ตัว และองค์ประกอบย่อยทั้ง 22 ตัว มีค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ
คะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง .78 - .88 และ .44 - .83 ตามล าดับ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ยืนยันถึงการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก เพ่ือน าไปสู่
แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้เกิดกับบุคลากร 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

   องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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Confirmatory Factor Analysis of Organizational Citizenship Behavior of 
Personnel in Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC) 
 
Korkaew Jankingthong1* 

 
1 Assistant Professor, Ph.D., Department of Business Administration, Hatyai Business School,  
  Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: korkaews@hu.ac.th 
 
Abstract 

The purpose of this study was to examine the goodness of fit model of 
organizational citizenship behavior of personnel in Southern Border Provinces 
Administrative Center (SBPAC). Data were collected from 242 persons in SBPAC. The 5 
rating scale questionnaire with 22 question items was employed. The reliability of the 
questionnaire ranged from .80 to .88. The data were analyzed with second order 
confirmatory factor analysis. The result revealed that organizational citizenship behavior 
of personnel in SBPAC consisted of 5 main components: (1) altruism, consisted of 5 sub-
components, (2) conscientiousness, consisted of 5 sub-components, (3) sportsmanship, 
consisted of 3 sub-components, (4) courtesy, consisted of 4 sub-components, and (5) civic 
virtue, consisted of 5 sub-components, and these main components were consistent with 
the empirical data:   (df = 204) = 456.23 sig = 0.00,   /df = 2.24, CFI = 0.96, NNFI = 
0.96, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.07. The weight of 5 main components and 22 sub-
components were between .78 to .88 and .44 to .83, respectively. This is empirical 
evidence that there are 5 main components of the measuring organizational citizenship 
behavior to lead the way in promoting good behavior to people 
Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Southern Border Provinces Administrative 

Center, Confirmatory Factor Analysis  
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ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชาใบขลู่ กลุ่มชุมชนท่าเมรุ ต าบลบางกล่ า  
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 
ธันยาภรณ์ ด าจุติ1*, พิเชษฐ์ พรหมใหม่1 และสุริยา นิตย์มี1 
 
1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*Corresponding author, E-mail:jtunya@hotmail.com 
035Ma-NP 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์จาก
ชาใบขลู่ เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากชาใบขลู่ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 
400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accident Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  ในกรณีที่พบว่ามีความแตกต่างกัน จะท า
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีความแตกต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) 

ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากชาใบขลู่ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อจ าแนกรายละเอียดระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาเป็นด้านอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
ด้านส่งเสริมการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ด้านการบรรจุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และด้านการ
ปกปูองผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามล าดับ และเมื่อท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากชาใบขลู่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างท า
ให้ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากใบขลู่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจใน
องค์ประกอบด้านการปกปูองผลิตภัณฑ์ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่างกันมีความ
พึงพอใจในองค์ประกอบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, บรรจุภัณฑ์ 
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Satification to Indian Marsh Tea Package Form, TarmenCommunity, 
Bangkhlam Sub district, Bangkhlam district, Songkhla Province 
 
Tunyaporn Damchuti1*, Pichate Prommai1 and Suriya nitmee1 
 
1  Assistant Professor, Marketing Department, Faculty of Business Administration, Rajamangala 

University of Technology Srivijaya. 
*Corresponding author, E-mail:jtunya@hotmail.com 
 
Abstract 
 The main purpose of this research was to compare satisfaction level of a 
customer towards Indian Marsh Tea package form of Tarmen community, Bangkhlam, 
Songkhla province. 400 dwellers in Hat Yai district, Songkhla province were randomly 
accident random sampling. A set of questionnaire was used to collect data. The statistics 
employed to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test, 
and One-way ANOVA were run to analyze the hypothesis testing. If the results are 
different, it will be tested in a pair by means of Least Significant Difference (LSD). The 
findings revealed that: (1) Most of participants are male, having age between 31-40 years 
old, possessing marital status, and holding secondary and bachelor degrees. Their 
monthly income is around 5,000 – 10,000 baht from their own business. (2) Considering 
the customer’s satisfaction towards function of the packaging aspects overall were rated 
at a high level (Mean = 3.90), it was found that eco-friendly was the most high level 
(Mean = 3.97), convenience (Mean = 3.93), promotion (Mean = 3.91), contain (Mean = 
3.88), and protect (Mean = 3.83) respectively.And (3) Regarding a comparison of 
participant’s satisfaction, it was found that personnel factor was no difference 
satisfaction towards packaging in significant level at 0.05. However, the participants who 
have different ages, education levels, income, and careers, also have satisfaction in 
product protection aspect differently.  Besides, the participants possessing different 
education levels and income have different satisfaction in eco-friendly aspect in 
significant level at 0.05. Likewise, the participants having different ages have satisfaction 
in promotion aspect differently in significant level at 0.05. 
Keywords: Satisfaction, package 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
สุธีรา ใจสัตยาบรรณ1* และจิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์2 
 
1 อาจารย์, หลักสูตรบัญชีบณัฑิต, สาขาวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, สาขาวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
*Corresponding author, E-mail: fan_gf2gether@hotmail.com 
041Ma-NP 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและขนาด
ของคณะกรรมการบริษัทกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
โดยวัดจากการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และได้
คะแนนในระดับดีเลิศ ดีมาก และดี รวมทั้งเก็บข้อมูลราคาหลักทรัพย์ถัวเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2560 จาก
ฐานข้อมูล SETSMART จ านวน 343 บริษัท และใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์
ข้อมูล  

ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างผลการประเมินการก ากับ
ดูแลกิจการและขนาดของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของกิจการ 
และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค าส าคัญ: การก ากับดูแลกิจการ, ขนาดของคณะกรรมการบริษัท, ราคาหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

242 

 

The Relationship between Corporate Governance and Stock Price of 
Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand 
 
Sutheera Jaisattayaban1* and Jirawat Metasuttirat2 
 
1 Lecturer, Major in Accounting, School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open  
 University 
2 Assistant Professor Dr., Major in Public Administration, School of Management Science, Sukhothai  
 Thammathirat Open University 
*Corresponding author, E-mail: fan_gf2gether@hotmail.com 
 
Abstract 

This research aims to study about relationship between corporate governance 
and size of a board of directors and stock price of companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand. A set of data on the corporate governance scores results (Good, 
Very good, and Excellent) as obtained from the CGR report of IOD (Thai Institute of 
Directors) from 2016 to 2017 (1 January 2016 – 17 October 2017)., and average stock 
prices found in 2017 from SETSMART database were gathered, totaling 343 firms’ 
observation. Then, descriptive and inferential statistics were applied to test method. 

The findings reveled that CG scoring and size of a board of directors had no 
relationship with stock price. However, at statistical significance, there was correlation 
between controlled variables (firm size and debt to equity ratio) and stock price from 
firms.      
Keywords: corporate governance, board size, stock price 
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ข้อดีและข้อเสียของการด าเนินโครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 2A (ระนอง – ชุมพร) 
 
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง1*, มณีรัตน์ รัตนพันธ์2, นธี  เหมมันต์3, วรรณะ วิจิตร4, ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล5 
และพิฑูร ทองฉิม6 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาบรหิารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาการตลาด, คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลัยหาดใหญ ่
3 อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
4 อาจารย์, สาขาวิชาการจัดการ, คณะบรหิารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
5 อาจารย์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
6 อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ, คณะบรหิารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
*Corresponding author, E-mail: wiwat@hu.ac.th 
049Ma-NP 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อดีและข้อเสียของการด าเนินการขุดโครงการขุด
คลองไทย เส้นทาง 2A  (ชุมพร – ระนอง)  2) ศึกษาความคิดเห็นโดยรวมของบุคคลในพ้ืนที่ต่อการด าเนิน
โครงการขุดคลองไทย เส้นทาง 2A (ระนอง - ชุมพร) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร จ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมและข้อมูล  ผลการวิจัย พบว่า โครงการคลองไทยเส้นทาง 2A มีทั้งข้อดี
และข้อเสียจ านวนมาก ส่วนความคิดเห็นโดยรวมของคนในพ้ืนที่ไม่แน่ใจกับการด าเนินโครงการคลองไทย 
เส้นทาง 2A 
ค าส าคัญ: โครงการคลองไทย 2A, ข้อดีและข้อเสีย 
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The advantages and disadvantages of Thai Canal Project Implementation 
in Route 2A (Ranong - Chumphon)  
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5 Lecturer, Department of Business Computer, Hatyai Business School, Hatyai University. 
6 Lecturer Department of Service Industries, Hatyai Business School, Hatyai University. 
*Corresponding author, E-mail: wiwat@hu.ac.th 
 
Abstract  
 The purposes of this research was to study the advantages and disadvantages of 
Thai Canal Project Implementation in Route 2A (Ranong-Chumphon), 2) to study people's 
overall opinions towards the Thai canal project implementation in Route 2A (Ranong-
Chumphon), The sample used in this study consisted of people aged 18 years and above 
and their residents in Ranong and Chumphon provinces accounted for 400.  A 
questionnaire is a tool to be used for a survey. The results showed that the 
implementation of the Thai Canal Project, Route 2A, has both many advantages and 
disadvantages. In addition, the people’s overall opinion felt uncertainly to construct the 
Thai canal project implementation in Route 2A. 
Keywords: Thai Canal Project 2A, advantages and disadvantages 
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ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2561 
 
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง1*  
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บทคัดย่อ             
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชน
ในภาคใต้ 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มประชาชนชาวไทยในภาคใต้ของประเทศไทย
จ านวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้มี
ความผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา แต่ไตรมาสสุดท้ายของปี พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวม 
และดัชนีอื่น ๆ มีทิศทางที่เพ่ิมขึ้น ยกเว้นดัชนีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฐานะการเงินมีทิศทางที่ลดลง 
ค าส าคัญ: ดัชนีความเชื่อมั่น, ภาวการณ์ทางสังคม, ภาคใต้  
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Confidence Index of Social Situation of Southern People in 2018 
 
Wiwat Jnakingthong1*  
 

1 Assistant Professor Dr., Department of Business Administration, Hatyai Business School,  
 Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: Wiwat@hu.ac.th 
 
Abstract            
  The purposes of this study are to study confidence index of social situation of 
Southern people in 2018. The population sample size in this study were four hundred 
twenty Thai consumer in Southern Thailand. The instrument for data collection were a 
multi stage sampling and questionnaire. The results of this study revealed that 
confidence index of social situation of Southern people has fluctuated over time, but 
last quarter of year, overall people confidence index and other indexes have increased 
direction, except that the safety in life and property and solving unrest in the southern 
border provinces index has decreased direction 
Keywords: Confidence Index, Social Situation, Southern 
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเรื่องเล่าของ Let's & Go และกลุ่มคนไทยทีเ่ล่นรถ 
Tamiya Mini 4WD 
 
สุรพัสตร์ ภัทรานนท์อุทัย1* และอาษา ตั้งจิตสมคิด2 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์, วิทยาลัยนวตักรรม,  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, วิทยาลัยนวัตกรรม,  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
*Corresponding author, E-mail: phinaxy@hotmail.com 
059Ma-NP 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเรื่องเล่าของ Let's & Go และกลุ่มคนไทยที่เล่นรถ 
Tamiya Mini 4WD ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการ์ตูนเรื่อง Let’s & Go และ
กลุ่มคนไทยที่เล่นรถ Tamiya Mini 4WD เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และมีวิธีการด าเนินงานวิจัย
ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ์ตูนเรื่อง Let's & Go กลุ่มคนไทยที่เล่นรถ Tamiya 
Mini 4WD เริ่มต้นจากการ์ตูนเรื่อง Let's & Go เป็นจุดเริ่มต้นของการได้รู้จักและการเล่นรถ Tamiya Mini 
4WD ในวัยเด็ก ในปัจจุบัน การเล่นรถ Tamiya Mini 4WD และกลุ่มคนเล่นได้สร้างความสัมพันธ์จนเป็น
งานอดิเรก การสร้างสรรค์ผลงาน อาชีพ ตลอดจนการสร้างชื่อเสียงเกียรติยศ แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาใน
การ์ตูนยังคงถูกหยิบน ามาใช้ในชีวิตปัจจุบันอยู่บ้าง อาทิ ค าพูดของตัวละครในการ์ตูนที่ว่า “ไปเลยแม็
กแน่ม” และทัศนคติของตัวละครเกี่ยวกับการเล่นรถ Tamiya Mini 4WD ที่ว่า “การเล่นรถ Tamiya Mini 
4WD ที่แท้จริงนั้นต้องปรับแต่งรถด้วยตนเอง เพราะเมื่อปล่อยรถไปแล้วจะไปสามารถบังคับรถได้อีก และ
ในการแข่งขันต้องมีคุณธรรม และน้ าใจนักกีฬา” เป็นต้น 
ค าส าคัญ: รถ Tamiya Mini 4WD, การ์ตูนเรื่อง Let’s & Go, ความสัมพันธ์ 
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Study of the Relationship between the Cartoon Named Let’s & Go and 
Tamiya Mini 4WD Players 
 
Surapas Pattranon-Utai1* and Arsa Tangchitsomkit2 
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 Faculty of College of Innovation, Thammasat University. 
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*Corresponding author, E-mail: phinaxy@hotmail.com 
 
Abstract 

The purpose of this study is to examine the relationship between this cartoon 
and Tamiya Mini 4WD Thai players. This qualitative research used documentary research, 
participant observations as well as in-depth interview. The findings revealed that the 
relationship between this cartoon and the Tamiya Mini 4WD players is the cartoon was 
the beginning to know and play Tamiya Mini 4WD during childhood. But this day Tamiya 
Mini 4WD and players have made a relationship as a hobby, masterpieces, career as well 
as honor. However, some parts of the cartoon’s plot is still taken place in the present 
life such as the phrase that ”Do your best Magnum!” and the attitude that ”Tamiya Mini 
4WD playing actually is modifying yourself because there is no controlling after leaving it 
and being a honest player and good sportsmanship” etc. 
Keywords: Tamiya Mini 4WD, Let’s & Go, relationship 
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รูปแบบการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารของนิตยสารในยุค 4.0   
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 งานวิจัย “รูปแบบการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารของนิตยสารในยุค 4.0” กรณีศึกษา 
L’Officiel VOUGE และ HAPER’S BAARZER Thailand ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ
การตลาด และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารของนิตยสารในยุค 4.0 โดยผู้วิจัยได้เลือก “วิธีวิจัยแบบ
คุณภาพ” (Qualitative research) โดยผ่านขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
จากเอกสาร (Documentary research) และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) 
(2) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้รู้ (Key Information) ในระดับผู้บริหาร อาทิ ประธาน
บริหาร บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการผู้พิมพ์และผู้โฆษณาจ านวน 2 คน ต่อ 1 บริษัท (3) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย อาศัยแบบค าถามกึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการก าหนดประเด็นในการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ และ 
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังมีการตรวจสอบข้อมูล ด้วยวิธีการย้ ายันข้อมูล (Data Triangulation) 
เพ่ือปูองกันความอคติและความเข้าใจผิดในค าถาม เพ่ือให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันอย่างน่าเชื่อถือ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการ
ท าการตลาดที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลายผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งการท าตลาดออฟไลน์ การท าตลาดออนไลน์ และการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือเข้ามาสนับสนุน อาทิ ผู้ทรงอิทธิพล การส่งเสริมการขาย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ปัจจัยภายในที่มีผลในการบริหารนิตยสารมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ คน        
อันดับที่ 2 คือ เงินทุน อันดับที่ 3 คือ เทคโนโลยี และ ปัจจัยภายนอกที่มีผลในการบริหารนิตยสารมาก
ที่สุด อันดับที่ 1 คือ คน หรือ ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร อันดับที่ 2 คือแรงกดดัน
เศรษฐกิจ อันดับที่ 3 แหล่งข้อมูล เหตุการณ์และวัฒนธรรม 
ค าส าคัญ: รูปแบบการตลาด, ตลาดออฟไลน,์ ตลาดออนไลน์, ผู้ทรงอิทธิพล 
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Marketing Patterns and Factors Affecting the Management of Magazines in 
the 4.0 Era 
 
Nut Wangmai1* and Arsa Tangchitsomkit2 
 
1 Graduate student, Master of Arts, Management of Cultural Heritage and Creative Industries,  
 College of Innovation Thammasat University. 
2 Assistant Professer Dr., Department of Program in Management of Cultural Heritage and Creative  
 Industries, College of Innovation, Thammasat University. 
*Corresponding author, E-mail: nutwangmai@gmail.com 
 
Abstract 
 Research "Marketing model and factors affecting the management of magazines in 
the 4.0 era" Case study L’Officiel Thailand VOUGE Thailand HAPER’S BAARZER Thailand in 
this purpose. To study the marketing patterns and factors that affect the management of 
magazines in the 4.0 era. "Qualitative research" through 4 steps: (1) study, analyze data 
from documents research and in-depth interview process (2) demographics and The 
sample group is the person who knows (Key Information) at the executive level, such as 
the executive president, the executive editor. Editors, publishers and advertisers, 2 
persons per 1 company (3) research tools that rely on semi-structured questionnaires to 
determine research issues According to the objectives and (4) data analysis And also 
checking data using the method of data triangulation to prevent prejudice and 
misunderstanding in the question In order to be reliable and consistent The research 
found that The marketing model has changed according to consumer behavior. There 
are also a variety of marketing activities. In order to reach consumers with diverse needs 
Through various channels Both offline marketing Online marketing and event 
management In addition, the development of marketing tools to support such influencer 
people Promotion Including public relations in addition, the internal results in the 
management of the magazine, the number 1 is the person  2nd  is the capital, the third 
is the technology and coverage that has resulted in the management of the magazine, 
the 1st most is people or interests. The needs of chemical recipients, ranked 2nd, are 
the 3rd economic stimulus. 
Keywords: Marketing model, Offline, Online, influencer 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษา: เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในเชิง
วัฒนธรรม และเพ่ือศึกษามุมมองมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และตารางประเมินความจริงแท้ โดยประยุกต์
จากHoi An protocol for the best conservation practice in Asia (UNESCO, 2009) และ
กระบวนการสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า การจัดการของเมือง
มัลลิกา มีข้อเด่นในด้านของการจัดการองค์กร และการควบคุม แต่ยังขาดการจัดการด้านการวางแผน 
และการเป็นผู้น า เนื่องด้วยเมืองมัลลิกาด าเนินกิจการด้วยการจัดการแบบครอบครัวที่อยู่กันด้วยความ
เข้าใจท าให้สามารถด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย 

ในส่วนของการประเมินความจริงแท้ มิติของต าแหน่ง และสถานที่ตั้งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.07 ในขณะที่กระบวนการสร้างสรรค์ในเรื่องของการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.94 สรุปได้ว่าในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการน ากระบวนการสร้างสรรค์มาใช้มาก และค านึงถึง
ความจริงแท้น้อย ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนน าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายกันเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การจัดการ, ความจริงแท้, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study tourism management, authenticity and 
creative tourism of Mallika city Rattanakosin era 124. This qualitive has applied an in-
depth interview, the authentic and creative process assessment research and evaluation 
form of creative process as a data collection tool. The results showed that Mallika is 
good at organization management and controlling while planning and leadership are 
weak. However, family management can well operate to reach target based on mutual 
understanding. 

According to authenticity assessment, the most is locations at 3.07 with medium 
level while the creative process is 3.94 at the excellent level. It concluded that Mallika 
has applied the creative process in term of creative adoption more than authenticity. 
This research results might enhance other entrepreneurs to adopt creative concept and 
develop the similar cultural tourist destination to respond their need. 
Keywords: Cultural Tourism, Management, Authenticity, Creative Tourism 
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การคัดเลือกโครงสร้างองค์กรฝุายซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
(AHP) กรณีศึกษาโรงสีข้าว   
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกโครงสร้างองค์กรฝุายซ่อมบ ารุงภายในโรงสีข้าว ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น AHP เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาและน าปัจจัยต่าง ๆ       
ที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างองค์กรการบ ารุงรักษาและน ามาจ าลองแบบโครงสร้างปัจจัยหลักปัจจัยรองที่มีผล
ต่อการตัดสินใจ ทั้งสิ้น 19 ปัจจัยรอง ภายใต้ 4 กลุ่มปัจจัยหลัก และทางเลือกรูปแบบโครงสร้างองค์กร 3 
รูปแบบ จากนั้นท าการวิเคราะห์ปัจจัยและทางเลือกทั้งหมดด้วยวิธีการ AHP ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ทั้งสิ้น 5 ราย และใช้ซอฟแวร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพ่ือหาค่าน้ าหนัก
ของรูปแบบโครงสร้างองค์กร ผลที่ได้พบว่ารูปแบบโครงสร้างองค์กรที่มีค่าน้ าหนักสูงสุด คือ แบบรวมศูนย์ 
(CMS) 0.608 แบบกึ่งรวมศูนย์ (SMS) 0.250 และแบบแยกส่วน (DMS) 0.142 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การบ ารุงรักษา, โครงสร้างองค์กร, การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
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Abstract  
 This research aimed to selection of maintenance organizational structures within 
the rice mill plant with Analytics Hierarchy Process (AHP). Starting by reviewing various 
literature to define the factors related to maintenance organizational structure and 
modeling the main factor structure, secondary factors that affect the total of 19 
secondary factors under 4 main factors and 3 alternative types of structure. Then 
analyze all factors and alternatives using the AHP with in-depth interviews with 6 
decision makers and use the decision support system software (DSS) to determine the 
weight of the organizational structure. It was found that the organizational structure with 
the highest weight Including centralized maintenance (CMS) 0.598, semi-centralized 
maintenance (SMS), 0.252 and decentralized maintenance (DMS) 0.151, respectively. 
Keywords: Maintenance, Organizational Structures, Analytic Hierarchy Process 
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การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อวัสดุส าหรับดอกไม้จันทน์ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP)   
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อวัสดุส าหรับผลิต
ดอกไม้จันทน์ ทั้งสิ้น 14 ปัจจัยรอง ภายใต้ 4 กลุ่มปัจจัยหลัก จากนั้นท าการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัย
ด้วยวิธีการ AHP ซึ่งได้จากการประเมินค่าน้ าหนักของปัจจัยโดยผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย ผลการวิจัย
พบว่า ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลัก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า
น้ าหนักเฉลี่ย 0.624 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย  0.253 ด้านราคา มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย  
0.071 และด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย  0.041 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การบ ารุงรักษา, โครงสร้างองค์กร, การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
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Abstract  
 The objective of this research is to analyze the weight factors affecting the 
selection of materials for sandalwood flowers making. Which consists of 14 secondary 
factors under 4 main factor groups. Then, the weight values of the factors were analyzed 
using the AHP method, which was obtained by evaluating the weight of the factor by 3 
owners. The weight value, the importance of the main factor Sort from descending order 
as follows: product with an average weight of 0.624, place with an average weight of 
0.253, price with an average weight of 0.071 and promotion with an average weight of 
0.041, respectively 
Keywords: Maintenance, Organizational Structures, Analytic Hierarchy Process 
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ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้สารหล่อลื่นเพ่ือการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่เหมาะสม 
กรณีศึกษา บริษัทให้บริการซ่อมบ ารุงลิฟต์ขนส่งภายในอาคาร 
 
กันต์ธมน สุขกระจ่าง1*, ธนะรัตน์ รัตนกูล1 และธภัทร ชัยชูโชค2 
 
1  ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2  อาจารย,์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: skantamon@hotmail.com 
105Ma-NP 
บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือหาตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้สารหล่อลื่นเพ่ือการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรที่เหมาะสม ด้วยการน าข้อมูลปริมาณการใช้สารหล่อลื่นรายเดือนที่มีลักษณะข้อมูล
แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 ของบริษัทกรณีศึกษามาหาตัวแบบในการพยากรณ์ปริมาณการใช้
สารหล่อลื่น ล่วงหน้า 24 เดือน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แบบข้อมูลอิทธิพล
ของฤดูกาลและแนวโน้ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้สารหล่อลื่นของบริษัท
กรณีศึกษา ล่วงหน้า 24 เดือน ตัวแบบพยากรณ์วินเทอร์โดยข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก 
เป็นตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยมีค่า MAPE ซึ่งหมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 
เท่ากับ 26.536 รองลงมา คือ ตัวแบบพยากรณ์ข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของแดมป์ มีค่า MAPE เท่ากับ 
28.203 และตัวแบบพยากรณ์กรณีข้อมูลมีอิทธิพลแนวโน้มของโฮลท์ มีค่า MAPE เท่ากับ 29.164 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การพยากรณ ์การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล สารหล่อลื่น 
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Abstract  
 The objective of this research is to find the appropriate forecasting model for the 
maintenance lubricant consumption by using the monthly lubricant data, which is time 
series from the year of 2015-2017, in case study of the elevator service company  to 
forecast the  model of the maintenance lubricant consumption 24 months. This research 
study used forecasting techniques and statistical theory considered of Exponential 
Smoothing method with seasonal and trend characteristics. It was found that, the most 
appropriate forecasting model for the maintenance lubricant consumption 24 months 
was  winter’s additive with MAPE 26.536 and damped’s linear trend model, MAPE 28.203 
and  holt’s linear trend model with MAPE 29.164, respectively.   
Keyword: Forecasting, Exponential smoothing, Maintenance Lubricant 
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประกันชีวิต กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
 
มณีรัตน์ รัตนพันธ์1*, ประสิทธิ์ รัตนพันธ์2 และจักรพงศ์ พิสุทธิพันธุ์3  
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
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3 นักศึกษา, สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
*Corresponding author, E-mail: maneerat@hu.ac.th 
109Ma-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประกันชีวิต เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 
400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชิง
พรรณนาหาค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต (ร้อยละ 73.50) และ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต (ร้อยละ 26.50)  

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่าสิ่งที่ต้องการได้รับจากการท า
ประกันชีวิตมากที่สุดคือ สวัสดิการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 55.10) สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้ท าประกันชีวิตทุกคน (ร้อยละ 55.10) และส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการบริการเพ่ิมเติมจากการท า
ประกันชีวิต (ร้อยละ 89.80) 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความรู้สึกที่
ดีต่อการประกันชีวิต (ร้อยละ 100) โดยส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตระดับน้อย (ร้อยละ 
66.04) ซึ่งมีความคิดเห็นว่าการท าประกันชีวิตจะส่งกระทบต่อรายได้น้อย (ร้อยละ 56.60) และหากท า
ประกันชีวิตสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวยามเจ็บปุวยหรือท างานไม่ได้ 
(ร้อยละ 30.19) 
ค าส าคัญ: ประกันชีวิต, ความคิดเห็น, จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

The purpose of this research was to study public opinion towards life insurance. 
It was a quantitative research. The data were collected by questionnaire from 400 
people in Songkhla Province and data analysis with the statistical program for social 
science research that used descriptive statistic was the percentage. The results showed 
that respondent with life insurance policy (73.50%) and without life insurance policy 
(26.50%). 
  The respondents with life insurance policy have wanted to get the most from life 
insurance was medical welfare (55.10%), family members of the respondent did not 
make any life insurance (55.10%) and most of them do not need additional services from 
life insurance (89.80%). 

The respondents without life insurance policy had a good feeling of life insurance 
(100 %), most of them had low level of knowledge about life insurance (66.04 percent), 
life insurance had low affect the income (56.60%) and the respondents need most from 
life insurance was having money in the family when sick or unable to work (30.19%). 
Keywords: Life insurance, Opinion, Songkhla Province 
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การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานเตยปาหนัน ต าบลบ่อหิน  
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 
ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ1*, กรรณิกา บัวทองเรือง1 และนุชนาถ ทับครุฑ1 
 

1 อาจารย์, สาขาบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
*Corresponding author, E-mail: poo_su_22@hotmail.co.th 
132Ma-NP 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1)เพ่ือวัดระดับความรู้ในการจัดท าบัญชีทั้งก่อนและหลังการอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการ 2)เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นการใช้งานของคู่มือการจัดท าบัญชี โดยการวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ด้วยการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มฯ จ านวน 45 คน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรจักสานใบเตยปาหนัน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ านวน 45 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดความรู้ทางการบัญชี และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มท าให้พบว่า วิสาหกิจชุมชนยังไม่มีการ
บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงินเพียงแค่เก็บเอกสารไว้ส าหรับคิดต้นทุนสินค้าที่จะขายเท่านั้น ท าให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วนและไม่มีการจัดท าคลังสินค้า ไม่มีระบบขาย ไม่มีระบบซื้อ ขาดการบันทึกบัญชี จากข้อมูลดังกล่าว
ส่งผลให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด กระทบต่อการรับรู้รายการที่ถูกต้องของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ท าให้งบการเงินผิดพลาด ผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาคู่มือการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน
ใบเตยปาหนัน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขึ้น คู่มือการจัดท าบัญชีประกอบด้วย 5 เล่ม สมุด
บัญชีซื้อสินค้า สมุดบัญชีขายสินค้า สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน  และสมุดบัญชีคุมสินค้าหลังจากนั้น
ได้น าคู่มือการจัดท าบัญชีดังกล่าวไปให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกกลุ่มและวัดระดับความรู้ในการจัดท า
บัญชีประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 25 ข้อโดยทดสอบทั้งก่อนและหลังการให้ความรู้ พบว่าก่อนการให้
ความรู้ สมาชิกกลุ่มจ านวน 45 คน มีความรู้คะแนนเฉลี่ย 9.57 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้หลัง
การให้ความรู้พบว่า มีความรู้คะแนนเฉลี่ย 17.34 คะแนน ระดับความรู้เพ่ิมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อวัดระดับความเห็นของสมาชิกต่อการพัฒนาคู่มือการจัดท าบัญชี
วิสาหกิจชุมชน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมเฉลี่ย 4.1 อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.10, S.D=0.71) 
หัวข้อระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสามารถชี้แจงรายละเอียดการจัดท างบการเงินให้
บุคคลภายนอกเข้าใจได้ รองลงมาคือหัวข้อ รายละเอียดแบบฟอร์มเข้าใจง่าย 
ค าส าคัญ: การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีวิสาหกิจชุมชน 
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Abstract 

This study aimed 1) to investigate bookkeeping knowledge before and after the 
workshop; and, 2) to explore opinions toward bookkeeping handbooks. This study was 
participatory research which 45 members were interviewed. The participants were 45 
ToeyPanan weaving group members from Borhinsubdistric, Sikao, Trang. The instruments 
used in the study were the Accounting Knowledge Test and the questionnaire asking for 
opinion. The data was analyzed using descriptive statistic which was percentage, mean 
score and standard deviation.  
  The results from interviewing the head of ToeyPanan weaving group revealed 
that there’s no record keeping system; keeping documents for cost calculation was only 
used. In addition, there’s no warehouse system, sales system, purchase system, and 
bookkeeping. This caused incorrect recording of transaction which affectedassets, 
liabilities, costs, incomes, and expenditures.The researcher, then, developed 
bookkeeping handbooks for ToeyPanan weaving group. It consisted of five handbooks 
including purchase journal, sales journal, receipts journal, disbursement journal, and 
product control journal. The handbooks were used with ToeyPanan weaving group 
members during the workshop. The participants’ knowledge in accounting was tested 
using 25 question items before and after the workshop. The results showed that the 
average score before the workshop was 9.57, while after the workshop was 17.34. The 
post-score was higher than pre-score at a statistical significance level of 0.05. The finding 
from members’ opinions toward the handbooks indicated the average score of 4.1 which 
was high ( ̅= 4.10, S.D=0.71). The highest average score was reported on ‘the handbooks 
effectively explained how to create financial statement’ and ‘the form was easily 
understandable’, respectively. 
Keyword: Knowledge Development in Accounting 
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ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพัทลุง 
 
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง1*, กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง1, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด2, ดวงฤดี อุทัยหอม3 
และนิศาชล สกุลชาญณรงค์4 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
2  ดร., สาขาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
4  อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
*Corresponding author, E-mail: wiwat@hu.ac.th 
052Bu-NP 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัด
พัทลุง และ 2) เปรียบเทียบศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดพัทลุง จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด เก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน 
ในจังหวัดพัทลุง จ านวน 200 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .892 
ถึง .951 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และท าการ
เปรียบเทยีบศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดพัทลุง มีศักยภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของผลการเปรียบเทียบศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชน ในจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดพัทลุง ที่มีประสบการณ์ในการท างาน อายุ และระดับการศึกษา
สูงสุดแตกต่างกัน มีศักยภาพด้านทักษะแตกต่างกัน อีกท้ังพบว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัด
พัทลุง ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับภาษา และด้านบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ: ศักยภาพ, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน, จังหวัดพัทลุง 
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The Potential of Community Tour Operators in Phatthalung Province 
 
Wiwat Jankingthong1*, Korkaew Jankingthong1, Chutima Wangbenmad2, 
Duangrudee Uthaihoem3 and Nisachon Sakunchannarong4 
 
1 Assistant Professor, Ph.D., Department of Business Administration, Hatyai Business School, 

Hatyai University. 
2 Ph.D., Department of Business Administration, Hatyai Business School, Hatyai University. 
3 Assistant Professor, Department of Marketing, Hatyai Business School, Hatyai University. 
4 Lecturer, Department of Service Industries, Hatyai Business School, Hatyai University. 
*Corresponding author, E-mail: wiwat@hu.ac.th 
 
Abstract 

This study aims to 1) study the potential level of community tour operators in 
Phatthalung Province and 2) compare the potential of community tour operators in 
Phatthalung Province by work experience, age, and highest education level. Collect data 
with 200 community tour operators in Phatthalung Province. Using questionnaires to 
collect data. The reliability of the questionnaires ranged from .892 and .951. The data 
were analyzed with descriptive statistics, mean and standard deviation, and compared  
the potential of community tour operators by using inferential statistics, one-way ANOVA 
analysis of the variance. The results revealed that the overall potential is moderate. The 
comparison of community tour operators’ potential by work experience, age and highest 
educational level, found that community tour operators in Phatthalung Province with 
different work experience, age and education level have different skills, and found that 
community tour operators with the highest level of education have the potential for 
knowledge about the language and different personality. 
Keywords: Potential, Community Tour Operators, Phatthalung Province  
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การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวตังไก่หยองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาพระนาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 
กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน1*, มณีรัตน์ รัตนพันธ์1, ปทุมวรรณ ทองตราชู2, ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ3, 
นพดล ชูเศษ2, ชุติมา ทัศโร4, เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร5 และวิลาลัณย์ ช่วยกลับ6 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ สาขาวิชาการตลาด, คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
2 อาจารย,์ สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
3 อาจารย,์ สาขาวิชาการจัดการ, คณะบรหิารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
4 ดร., อาจารย์ประจ าหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
5 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป, คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร,์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
6 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต, สาขาวิชาการตลาด, มหาวทิยาลัยหาดใหญ ่ 
*Corresponding author, E-mail: kaewkanit@hu.ac.th, kannipat.s@gmail.com 
133Bu-NP 
บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวตัง 
ไก่หยอง และเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวตังไก่หยองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาพระนาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวตังไก่หยอง สูงสุดห้าอันดับได้แก่ บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดส่วนผสมผลิตภัณฑ์อย่าง
ชัดเจน  บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดวันที่ผลิต และวันหมดอายุ บรรจุภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
แสดงให้เห็นชัดเจน บรรจุภัณฑ์แสดงราคาอย่างชัดเจน และบรรจุภัณฑ์บอกแหล่งผลิตอย่างชัดเจน และ
จากการประชุมกลุ่มย่อยและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวตังไก่ห
ยองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาพระนาย สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 1 รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวตังไก่หยอง 
ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์, การตัดสินใจซื้อ, ข้าวตังไก่หยอง 
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The Packaging Development of Kho Tang Kai-Yong of the community 
enterprise in a case study of Ban Sa La Phar Nine, Muang District 
Phattalung Province 
 
Kannipat Suwan-on1*, Maneerat Rattanaphan1, Patumwan Thongtrachou2, 
Pattarin Thangrattanasuwan3, Noppadon Chooset2, Chutima Thusaro4, 
Khemintharakorn Buaphet5 and Wilawan Chuayklab6 
 
1 Assistant Professor, Department of Marketing, Hatyai Business School, Hatyai University. 
2 Lecturer of Department of Marketing, Hatyai Business School, Hatyai University   
3 Lecturer of Department of Management, Hatyai Business School, Hatyai University   

4 Dr., Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education and liberal Arts,  
Hatyai University.   

5 Lecturer, Department of General Education, Faculty of Education and liberal Arts, Hatyai University   
6 Undergraduate Student, Department of Marketing, Hatyai Business School, Hatyai University   
*Corresponding author, E-mail: kaewkanit@hu.ac.th, kannipat.s@gmail.com 
 
Abstract  
  The propose of this paper was to investigate packaging factors that influence the 
buying decision of Kho Tang Kai-Yong and to develop the package of the community 
enterprise in a case study of Ban Sa La Phar Nine Muang District Phattalung Province.      
A sample size of 400 consumers in Phattalung Province is used in the study. The results 
indicate that the top five packaging factors the influence the buying decision of Kho Tang 
Kai-Yong are clearly shows product ingredients details,  date of manufacture and expire 
date, quality certification mark clearly showing,  price clearly shown, and visibility of 
products. The package design of Kho Tang Kai-Yong of the community enterprise in a 
case study of Ban Sa La Phar Nine consist of 1 forms of related packaging factors the 
influence the buying decision And propose experts to consider of Kho Tang Kai-Yong 
products. 
Keywords: Packaging, Buying Decision, Kho Tang Kai-Yong Products   
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ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์: กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
ธนภัทร เจิมขวัญ1*, จารุวรรณ เพชรรักษ์2 และพฒุิธร ตุกเตียน3 
 

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สถาบันวจิัยและพัฒนา, มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป, สถาบนัวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
3 อาจารย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: thanapatjermkwun@gmail.com 
014In-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบคลังวัสดุอุปกรณ์ : กรณีศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถด าเนินการงาน
เบิกจ่ายวัสดุและยืม – คืน ครุภัณฑ์ได้ผ่านระบบ รูปแบบที่ใช้การพัฒนา คือ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาได้แก่ Bootstrap Framework, โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 

 ในขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนา มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และครั้งที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 13 
ท่าน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.35) จาก
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี (  ̅= 4.15) จากการประเมินจึง
สรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านวัสดุอุปกรณ์ได้ 
ค าส าคัญ: วัสดุอุปกรณ์, ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, ครุภัณฑ ์ 
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Material Management System: Case Study Institute of Research and 
Development Songkhla Rajabhat University 
 
Thanapat Jermkwun1*, Jaruwan Phetrak2 and Puttitorn Tuktien3  
 

1 Programmer, Institute of Research and Development, Rajabhat Songkhla University. 
2 Administration Officer, Institute of Research and Development, Rajabhat Songkhla University. 
3 Lucturer, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Songkhla University. 
*Corresponding author, E-mail: thanapatjermkwun@gmail.com 
 
Abstract  

This research aims to design and develop Material Management System : Case 
Study Institute of Research and Development Songkhla Rajabhat University. The 
developed system can help users to conducted the Equipment Disbursement. The 
proposed system was implemented using the ADDIE model consisting of five steps: 
Analysis, Design, Development, Implement and Evaluation. The software tools used in 
development phase were Bootstrap Framework, PHP and MySQL. 
 In evaluation phase, the developed system was evaluated with two evaluation 
using two questionnaires. The first time was evaluated by three experts on the efficiency 
of the developed system, and the second time was evaluated by thirteen users on the 
user’s satisfactory. The results showed that the efficiency had very good level ( ̅ = 4.35), 
and the user’s satisfactory had also good level ( ̅ = 4.15). In conclusion, it can be used 
the developed system effectively for helping on Equipment Disbursement. 
Keywords: Material, Management Information System, Asset 
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ระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
อาแอเซาะ ลือโมะ1, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ2, ดินาถ หล าสุบ3 และนลินี อินทมะโน3* 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2 อาจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: nalinee.in@skru.ac.th 
015In-NP 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น ภาษา
ที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรมเวิร์ค CodeIgniter และ 
Bootstrap และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB จากการประเมินคุณภาพของ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.13 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบโดยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี  ด้วยค่าเฉลี่ย 4.20 จากผลการ
ประเมินจึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กให้สามารถประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน รวมถึงผู้ปกครองสามารถดูผลการประเมินของบุตรหลาน
แบบออนไลน์ได ้  
ค าส าคัญ: ระบบประเมิน, เด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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Early Childhood Assessment System of Preschool Learning Center in Local 
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Abstract  

The research aims to develop an early childhood assessment system of 
preschool learning center in local administrative organization and evaluate the quality of 
this system. The programming languages applied in the development were HTML5, CSS3, 
PHP, and JavaScript. Use CodeIgniter and Bootstrap as a framework and storing data in 
MariaDB. The quality of the system which was evaluated by experts was on the good 
level with an average of 4.13. The overall system satisfaction evaluated by teachers and 
parents was on the good level with an average of 4.20. The assessment indicated that 
this system can be used to facilitate the teachers to assess the development of learners 
according to assessment criteria. In addition, parents can view the child's assessment 
results online. 
Keywords: Assessment System, Early Childhood, Preschool Learning Center, Local 

Administrative Organization 
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การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลฟิตเนส: กรณีศึกษายิมฮีโร่ 
 
สาวติรี ทองชิต1, ณัฐพล ทองฤทธิ์1 และพิกุล สมจิตต์2* 

 
1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อมูลของร้านฟิตเนสยิมฮีโร่ ในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน โดยพัฒนาตามหลักการ ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยภาษา 
PHP และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถท างานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ทั้งหมด 4 
กลุ่ม ได้แก่ 1) ลูกค้า สามารถค้นหาตารางเรียน ตารางสอนของเทรนเนอร์ และสมัครคอร์สเรียนได้       
2) พนักงาน สามารถจัดการข้อมูลคอร์สการสอน สมัครคอร์สเรียนให้ลูกค้า บันทึกตารางเรียนของลูกค้า 
จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลเทรนเนอร์ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตารางสอนของเทรนเนอร์ ข้อมูล
เงินเดือนพนักงาน เทรนเนอร์ และข้อมูลการช าระเงินของลูกค้าได้ 3) เทรนเนอร์ สามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว และตรวจสอบตารางสอนของตนเองได้ และ 4) เจ้าของร้าน สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ ตรวจสอบ
รายงานข้อมูลการช าระเงินของลูกค้า ข้อมูลเทรนเนอร์ ข้อมูลพนักงาน รายงานข้อมูลเงินเดือนพนักงาน 
และเทรนเนอร์ได้ ผลการวิจัยพบว่าระบบดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาในการท างาน ท าให้การให้บริการเร็ว
ขึ้น ช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดของกระบวนการท างาน รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกในการออก
รายงานสรุป โดยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.01) 
ค าส าคัญ: ระบบจัดการข้อมูล, เว็บแอปพลิเคชัน, ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 
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study of Gym Hero 
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Abstract 

The goal of this research is to develop Information system of Gym Hero Fitness in 
a form of a web application by implementing the theory of system development 
through client/server using PHP language and MySQL to be the database. Usage of the 
web application can be categorized into 4 groups which is 1) the customers can use the 
application to search for learning schedule, search for trainers schedule and apply for 
courses. 2) The employees can use the application to manage the information of each 
course, apply courses for customers, save and manage customers’schedule, manage 
trainers and employees information and customer payment check. 3) The trainers can 
edit their profile and check for their training courses. 4) The manager can manage user, 
check for customers payment, Trainers and employees information and salary. The result 
of the research says that the system reduce the working time, faster services, decreased 
the errors in working process and make a better experience for customers. The 
satisfaction of the users is significantly high. ( ̅ = 4.01) 
Keywords: data management system, Web Application, Client-Server  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
วสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา1* และอาษา ตั้งจิตสมคิด2  

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, ศิลปศาสตรม์หาบณัทิต, การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, 
 วิทยาลัยนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค,์ วิทยาลัยนวัตกรรม, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
*Corresponding author, E-mail: Orvasuda@hotmail.com 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้
บริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์และเพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้บริการสั่งอาหารผ่านสื่อ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยงานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามออนไลน์
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้สื่อออนไลน์ในการใช้บริการสั่งอาหาร
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจ านวน 450 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ Independent Sample T-Test และ Oneway ANOVA 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ใช้บริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ประกอบด้วย อายุ รายได้ และสถานภาพที่แตกต่างกันโดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คือนักเรียน/นักศึกษาซึ่งจากผลวิจัยผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปใช้วางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมของผู้บริโภค, สื่อออนไลน์, การสั่งอาหารออนไลน์ 
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Abstract 
 The objectives of this study were to study to analyze the factor affecting 
consumer behavior in using food order through online media and to propose guidelines 
consumer behavior in using food order through online media in Bangkok metropolitan 
region. The data were collected by online questionnaire distributed to 450 people who 
using food order through online media in Bangkok metropolitan, and statistical analysis 
was conducted by descriptive statistics describe demographic characteristics and 
marketing mix including frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent 
Sample T-Test and Oneway analysis of variance (ANOVA). 
 The results of the research on factors affecting consumer behavior in using food 
using food order through online media are differences in demographic characteristics. It is 
found that age, income and status are different, affecting consumer behavior in 
demographic characteristics most of which are students. As a result, business 
entrepreneurs can use information to plan, improve and develop business to better 
serve consumer demand. 
Keywords: Consumer Behavior, online media, order food online 
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การพัฒนาระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ โดยระบบมี
การพัฒนาตามหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ 
Bootstrap Framework และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถท างานผ่านทางเว็บ
เบราว์เซอร์ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เช่า สามารถสมัครสมาชิก ตรวจสอบสถานะโซนกิจการร้านค้า จองพ้ืนที่ 
และเช่าพ้ืนที่ในกรณีที่ผ่านการอนุมัติ 2) เจ้าหน้าที่ สามารถจัดการอนุมัติการเป็นสมาชิก อนุมัติการเช่า
พ้ืนที่ จัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ จัดการรับช าระค่าเช่าพ้ืนที่ และจัดการข้อมูลรายจ่าย 3) ผู้จัดการ 
สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องได้ ผลการวิจัยพบว่าระบบช่วยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 
ลดระยะเวลาในการท างานและการประมวลผลทางด้านเอกสาร ช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดและความ
ซ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน รวมไปถึงช่วยอ านวยสะดวกในการออกรายงานสรุป โดยผู้ใช้งานระบบมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ระบบการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, เว็บแอปพลิเคชัน, ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 
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1 Lecturer, Computer Program, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University. 
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Abstract 

The main objective of this research is to develop the UBI Songkhla Rajabhat 
University Culture Plaza Management System in the form of a web application and to 
assess the satisfaction of users with the system. The development in accordance with 
the System Develop Life Cycle principle of a client-server system is programmed with 
PHP language together with Bootstrap Framework and using MySQL as a database. 
Therefore, the user have access through web browser within 3 group areas which are 1) 
tenants can apply for membership, check the status of a business space, reserve space 
and rent space if approved 2) staff can manage membership approval, approve space 
rental, manipulate basic system information, manage received payment for space rental 
and also manage expense information 3) manager can retrieve and browse the related 
reports. The result of the research showed that this system helped to increase 
convenience, speed and ease of use. Moreover, the information system also helps to 
solve problems of system error and duplication of work processes. It also facilitates the 
issuance of summary reports. The overall satisfaction rate of the users is high. 
Keywords: Management System, Songkhla Rajabhat University, Web Application, Client-Server 
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ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
 
ช่อทิพย์ จันทรา1*  
 
1 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, จังหวัดพิษณุโลก 
*Corresponding author, E-mail: chorthip@scphpl.ac.th 
009He-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเครียด ภาวะซึมเศร้า 
และวิธีการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาทันตสาธารณสุข จ านวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความเครียดสวนปรุง 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 2) แบบคัดกรอง      
โรคซึมเศร้า 2Q และ 9Q ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบบ 2Q มีค่าความไวร้อยละ 97.3 ส่วนแบบ 9Q มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82  3) แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q ของกรมสุขภาพจิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.90 และ 4) แบบสอบถามวิธีจัดการความเครียด จ านวน 20 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85  วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับสูง ร้อยละ 40.63 รองลงมามี
ความเครียดในระดับปานกลาง และระดับรุนแรง ร้อยละ 34.37 และ 22.92 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความเครียดในระดับรุนแรง จ านวน 22 คน (ร้อยละ 22.92) ได้รับการประเมินตามแบบคัดกรองโรค
ซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) พบว่า จ านวน 16 คน (ร้อยละ 72.73) มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า จึงได้ประเมิน
ต่อด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) พบว่า 8 คน (ร้อยละ 50.00) มีคะแนนมากกว่า 7      
จึงต้องประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q ผลการประเมินพบว่า จ านวน   
2 คน (ร้อยละ 25.00) มีคะแนนในระดับที่จะส่งผลในการฆ่าตัวตายจึงได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวช
เพ่ือรับการรักษา 

วิธีจัดการความเครียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวิธีจัดการความเครียดที่ท าบ่อยโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ เล่นโซเชียล เช่น ไลน์ เฟซบุ้ก ไอจี ทวิตเตอร์ ( ̅ = 4.45) ให้ก าลังใจตัวเองว่า 
ทุกสิ่งจะดีขึ้น ( ̅ = 3.96) เล่นเกม ดูหนัง ( ̅ = 3.92) กินทุกอย่าง และพยายามมองปัญหาอย่างรอบคอบ
ปราศจาคอคติ ( ̅ = 3.68) และหาวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีคุมสถานการณ์ให้ได้ ( ̅ = 3.61) 
ค าส าคัญ: ความเครียด, ภาวะซึมเศร้า, วิธีจัดการความเครียด 
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Stress Depression and stress management of 1st year student of bachelor 
degree of Public Health program, Sirindhorn College of Public Health 
Phitsanulok 
 
Chorthip Chantra1* 
 
1 RN., Senior Professional Level, Sirindhorn College of Public Health, Phitsanulok   
*Corresponding author, E-mail: chorthip@scphpl.ac.th 
 
Abstract 
 This study was the descriptive research that was to study the level of stress and 
depression and stress management of 1st year student of bachelor degree of public 
health program in Sirindhorn College of Public Health, Phitsanulok. The sample was 96 
of 1st year students in community health and dental health of bachelor degree of public 
health program. The tools of research were composed of 1) stress evaluation by Suan 
Prung with 0.92 of confident value, 2) 2Q and 9Q of anxiety screening by Department of 
Mental Health; sensitivity of 2Q was 97.3 and 9Q showed 0.82 of confident value, 3) 
suicide trending evaluation test; 8Q by Department of Mental Health, presented 0.90 of 
confident value and 4) stress management questionnaire; it presented 0.85 of confident 
value. The results were analyzed by using descriptive statistic and Chi-Square test. 
 The result reveals that the most of sample has stress with high level by 40.63% 
following as middle and serious levels by 34.37% and 22.92% respectively. Twenty-two 
subjects (22.92%) who have the stress with serious level are evaluated by 2 questions of 
anxiety screening (2Q), there are 16 subjects (72.73%) present the risk to be anxiety. They 
are then evaluated by 9 questions of anxiety screening (9Q); there are 8 subjects 
(50.00%) have score more than 7, hence they are further evaluated by suicide trending 
evaluation test; 8Q. Evaluation result indicates that 2 subjects (25.00%) get score level at 
risky suicide ; they are then referred to psychiatry hospital for treating.  

In case of stress management, the samples often manage their stress by various 
ways. They are ordered by average scores; to play social media such as Lines, Facebook, 
Instagram and Twister ( ̅ = 4.45), self encouragement; everything is going to be better 
( ̅ = 3.96) to play game and see movie ( ̅ = 3.92), to have the food and concern the 
problem carefully without bias ( ̅ = 3.68), to find the way for solving the problem and 
handle them ( ̅ = 3.61). 
Keywords: stress, anxiety, stress management 
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ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์1* และจุฑาทิพย์ ช่วยคล้าย2 

 
1 อาจารย์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2 นักวิชาการสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลตลาดอาทิตย์  
*Corresponding author, E-mail: s4422069@hotmail.com 
054He-NP 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ กับพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 363 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
ตามสัดส่วนประชากรและหมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 3 ส่วนที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 และน าไปทดลองใช้
กับ 30 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ใช้
สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ 0.86 
และแบบสอบถามการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความรู้ในเรื่องโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีร้อยละ 56.7 ( ̅ = 16.03, S.D. = 3.0) มีเจตคติเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 97.2 ( ̅ = 2.73, S.D. = 0.19) และมีพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี ร้อยละ 50.4 ( ̅ = 2.38, S.D. = 0.56) ความรู้และเจตคติ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.530 และ 
0.378 ตามล าดับ, p < .001) ผลการวิจัยนี้ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดแนวทางการให้
ความรู้ เสริมเจตคติที่ดีเพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีและถูกต้อง
มากขึ้น 
ค าส าคัญ: ความรู้, เจตคต,ิ พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
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Knowledge, Attitudes and Dengue Hemorrhagic Fever Prevention of 
Citizens’ Behavior in Kreng Sub-district, Cha-Ut District, Nakhon Si 
Thammarat.  
 
Hathairat Tunyarak1* and Chuthathip Chuaikhlai2 
 
1 Lecturer, Department of Public Health, Faculty of Science and Technology, Nakhon Si Thammarat  
 Rajabhat University. 
2 Public Health Technical Officer, Ban Talat Athit Sub-district Health Promoting Hospital  
*Corresponding author, E-mail: s4422069@hotmail.com 
 
Abstract 
 This research aims to describe about knowledge, attitudes and preventive and 
controlled behavior of Dengue Hemorrhagic Fever and the relationships among 
knowledge, attitudes and preventive and controlled behavior of Dengue Hemorrhagic 
Fever prevention among 363 peoples in Kreng Sub-district, Cha-ut District, Nakhon Si 
Thammarat. The participants were simply randomized based on the population of each 
village. The research used for collecting data are 3 parts questionnaire that have been 
examined by experts and content validity index (CVI) is 1.00. The questionnaire tested 
with 30 people and was analyzed by knowledge about dengue fever using the KR-20 
formula. The reliability was 0.70. Attitudes about prevention and control of dengue fever 
have a Cronbach's alpha coefficient of 0.86 and behavior of Dengue Hemorrhagic Fever 
prevention have a Cronbach's alpha coefficient of 0.82. The results indicated that the 
participants have known the Dengue Hemorrhagic Fever prevention, which was 56.7 
percent. Their attitudes regarding the Dengue Hemorrhagic Fever prevention were 97.2 
percent, and the behavior of the Dengue Hemorrhagic Fever prevention was 50.4 
percent, which was at a good level. The knowledge and attitudes were positively related 
to the behavior of the Dengue Hemorrhagic Fever prevention, which was significantly 
different at > .001 (r=0.530 and 0.378, respectively). However, these results will be used 
as basic information to plan and determine guidelines of correct Dengue Hemorrhagic 
Fever prevention and to develop good attitudes for people. 
Keywords: knowledge, attitudes, behavior of Dengue Hemorrhagic Fever prevention 
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การศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 
 
ยุภาวดี คงด า1*, มุมตาส มีระมาน2 และกัลยา ตันสกุล3   
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาสาธารณสุขชุมชน, มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา  
2 ดร., วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
3 ดร., สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
*Corresponding author, E-mail: kob_977@hotmail.com 
055He-NP 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมในการให้บริการ
ตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศึกษาระดับการรับรู้เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และเปรียบเทียบการรับรู้การปฏิบัติการตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน จ าแนกตามหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพัทลุง จ านวน 
210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีจ านวน 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
แบบสอบถามวัดระดับความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  
และแบบสอบถามวัดระดับการรับรู้ตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการรับรู้การปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยปฏิบัติการที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้  
One Way Anova 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน รับรู้ว่าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงมีความพร้อมครบถ้วนมากที่สุดด้านยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์และด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ร้อยละ100 การรับรู้การปฏิบัติงานตามระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55, S.D. = 0.766) พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินมีการรับรู้ด้านการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยน าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78, S.D. = 0.508) รองลงมาคือการรับรู้ระดับมากด้านการช่วยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุ ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.611) และด้านการรับแจ้งเหตุและค าสั่งปฏิบัติ ( ̅ = 4.42, S.D. = 
0.639) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้การปฏิบัติงานตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ าแนกตาม
สถานที่ปฏิบัติงานพบว่า ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพัทลุง มีการรับรู้การปฏิบัติการตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พบว่า ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงาน
ในเทศบาลมีการรับรู้ด้านการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยน าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมแตกต่างจากผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน, ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน, การรับรู้ 
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A STUDY OF EMERGENCY MEDICAL SEVICE SYSTEM AS PERCEIVED BY 
EMERGENCY MEDICAL PRACTITIONER IN LOCAL GOVERNMENT 
ORGANIZATIONS, PHATHALUNG PROVINCE 
 
Yupawadee kongdum1*, Mumtas Meeraman2 and Kanlaya Tansakul3   
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Abstract 

This study is a descriptive study. The objective is to study the readiness to 
provide services according to the standards of emergency medical service systems. To 
study the level of awareness about emergency medical service systems and to compare 
the perception of compliance with emergency medical service system standards of 
emergency medical practitioners. Classified by service units operating in local 
administrative organizations in Phatthalung Province. The sample group studied was an 
emergency medical practitioner registered with Phatthalung Provincial Health Office. 
Work in the Subdistrict Administration Organization Municipality and Provincial 
Administrative Organization Phatthalung Province, 210 people. The tools used in the 
study are questionnaires. There are 3 parts, which are general information questionnaires. 
Questionnaire to measure the level of readiness before the operation of the emergency 
medical operations unit and the questionnaire to measure the level of perception 
according to the standard of emergency medical service system. Data analysis By 
calculating the percentage, mean, standard deviation Compare the perception of the 
practice between the operating units in the subdistrict administrative organizations, 
municipalities and provincial administrative organizations using One Way Anova. 

The study found that emergency medical practitioners Recognized that the 
Emergency Medical Services Unit in Phatthalung Provincial Administrative Organization 
had the most complete readiness in the areas of vehicles, materials, medical equipment, 
and policy and management. 100 percent. The overall picture is at the highest level  
( ̅ = 4.55, S.D. = 0.766) Considering each aspect, it was found that the emergency 
medical practitioners had the highest level of perception of moving patients to the 
appropriate hospital ( ̅ = 4.78, S.D. = 0.508) followed by perceived level. A lot of help at 
the scene ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.611) and the reporting and execution instructions ( ̅ = 4.42, 
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S.D. = 0.639) respectively. When comparing the perception of the operation according to 
the emergency medical service system classified by the work location, it was found that 
Emergency medical practitioners working in the local administrative organization, 
Phatthalung Province There was a significant difference in perceived practice according to 
the emergency medical service system at the level of .05. When comparing differences, 
it was found that Emergency medical practitioners working in the municipality have the 
awareness of moving patients to the appropriate hospital, which differs from the 
emergency medical practitioners working in the Tambon Administrative Organization With 
statistical significance at the level of .05. 
Keywords:  Emergency medical service system, Emergency medical practitioners,   
 Awareness 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกก าลังกายเพื่อปูองกันโรคอ้วนของนักเรียนวัยรุ่น จังหวัดยะลา 
 
ธีรศักดิ ์ศรีพิทักษ์1*, นิรชร ชูติพัฒนะ2 และอิสระ ทองสามสี3  
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*Corresponding author, E-mail: jusminetea2004@gmail.com 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วน 
(2) เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วนจ าแนกตามภูมิหลังส่วนบุคคลและครอบครัว และ (3) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือ
ปูองกันโรคอ้วน จ าแนกตามภูมิหลังส่วนบุคคลและครอบครัว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสถานศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ เขตเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
จ านวน 324 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วน จ านวน
ทั้งสิ้น 7 ตอน โดยผ่านการวัดความเที่ยงตรงของเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 
และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมไปถึงสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยสองค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว, การ
ทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของสองประชากร และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 ผลการวิจัย พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการ     
บริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วนโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 84.9                  
(2) กลุ่มตัวอย่างที่เรียนอยู่ในระดับชั้นเรียนต่างกันและมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วนที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) และ (3) ค่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วนของนักเรียนวัยรุ่น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ  
รอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)  
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ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของวัยรุ่นในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การรณรงค์ และการสื่อสารความรู้ด้าน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ     
การออกก าลังกายเพ่ือปูองกันโรคอ้วนต่อไป   
ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, พฤติกรรมการออกก าลังกาย, วัยรุ่น  
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Factors Related to Health Literacy Associated with Consuming Behavior 
and Exercise in Preventing Obesity Syndrome of Adolescent Students in 
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Abstract 

The purposes of this correlational research were: (1) to study the degree of 
health literacy associated with consuming behavior and an exercise in order to prevent 
obesity, (2) to compare the differences of health literacy associated with consuming 
behavior and exercise in order to prevent obesity classified by personal and family 
background, (3) to study factors related to health literacy associated with consuming 
behavior and exercise in order to prevent obesity categorized by personal and family 
background. The samples of the study were 324 senior high school students from both 
general and vocational education in the first semester of the academic year 2018 in Yala 
city Municipality, Muang, Yala. They were randomly selected using Multi-stage sampling.  

A research instrument was a questionnaire asking information about health 
literacy associated with consuming behavior and exercise in order to prevent obesity. 
There are 7 parts in the questionnaire. Its reliability coefficient is at 0.67 – 1.00 and its 
Cronbach’s alpha coefficient is at 0.87. Data collected from the questionnaire were 
analyzed using computer applications for both descriptive statistics; frequency, 
percentage, means and standard deviation as well as inferential statistics; T-Test, One-
Way Analysis of Variance, Chi-Square Test and Pearson’s Correlation Coefficient. 

The result of the study showed that (1) 84.9% of the samples have a fair level of 
health literacy associated with consuming behavior and exercise in order to prevent 
obesity. (2) The samples from the levels of education and the number of family 
members with different significantly earn different level of health literacy associated with 
consuming behavior and exercise in order to prevent obesity at .05 level. (3) Body mass 
index (BMI) significantly has negative relationship with health literacy associated with 
consuming behavior and exercise in order to prevent obesity of the adolescents at .05 
level. In addition, family economy significantly has positive relationship with health 
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literacy associated with consuming behavior and exercise in order to prevent obesity at 
.05 level. 

According to the result presented, the institute involved with the issue is 
suggested to use the result of the study as a source to support and develop health 
literacy of adolescents in the academic institutions. Moreover, they should conduct 
activities and learning process, run a campaign and communicate about health 
knowledge in order to increase health literacy associated with consuming behavior and 
exercise in order to prevent obesity for the adolescents.  
Keywords: Health Literacy, Consuming Behavior, Exercise Behavior, Adolescent    
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ประสิทธิผลของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในการปูองกันควบคุมโรค 
มือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในการ
ปูองกันควบคุมโรคมือเท้าปากระหว่างก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ดูแลเด็ก 15 คน ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560 โดยประชุมกลุ่ม 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
วางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การสังเกต และ 4) การสะท้อนกลับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในการปูองกันโรคมือเท้าปาก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา น าเสนอ
ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และเปรียบเทียบคะแนนของผู้ดูแล
เด็กก่อนและหลังการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปูองกันควบคุมโรคมือเท้าปากที่ระยะเวลา 5 เดือน โดย
ใช้สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Sign-Rank test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

ผลการศึกษาเมื่อน ารูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กมาทดสอบประสิทธิผล พบว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในด้านการวางแผนและวิเคราะห์ปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้นการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กสามารถเป็นหนึ่งในแนวทางเชิงรุกในการเฝูาระวังโรคเพ่ือ
ปูองกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในบริบทของพ้ืนที่ได้  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, โรคมือเท้าปาก, ผู้ดูแลเด็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
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THE EFFECTIVENESS OF PARTICIPATION DEVELOPMENT OF CAREGIVERS TO 
PREVENT AND CONTROL HAND FOOT AND MOUTH DISEASE IN CHILD 
DEVELOPMENT CENTER, SADAO DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE  
 
Penmat Sukhonthachit1* and Sarawut Amporn2  
 

1 Master of Public Health Program in Community Health, Faculty of Science and Technology,  
 Songkhla Rajabhat University.  
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Abstract 

This action research aimed to compare the participation of caregivers between 
before and after implementation the development participation model for prevention 
and control of hand food and mouth disease (HFMD) in the child development center in 
Sadao district, Songkhla province. The sample in this study included 15 caregivers and 
conducted from July 2017 to October 2017. The participation model developed by 
group discussion composed of 4 phases: planning, action, observation, and reflection. 
The instrument was participation self-administered questionnaire for caregivers. Data 
were analyzed using descriptive statistics and presented as the frequency, percentage, 
mean, standard deviation and median. A comparison of the participation scores between 
before and after five-month implementation the model using nonparametric statistics by 
Wilcoxon Sign-Rank test at a significant level of 0.05.  

The result of caregivers’ participation model to examine the effectiveness, it was 
found that the participation of caregivers in the aspect of planning and problems 
analysis, operation, and evaluation were statistically significant difference between 
before and after five months of implementation at a significant level of 0.05. Therefore, 
it could be one of a proactive surveillance approach for the prevention and control of 
HFMD in this context area. 
Keywords: participation, hand foot and mouth disease, caregivers, child development   

     center 
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ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในอ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
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060He-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
ของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 2) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ภาวะน้ าหนัก   
ต่ ากว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครอง
และเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์แรกเกิด – 5 ปี ในอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 186 คน การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปร
ที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยด้านแม่ มารดามีอายุถึงคลอดระหว่าง 20 - 35 ปี ร้อยละ 79.00 ส่วนใหญ่จะคลอด
ระหว่างอายุครรภ์สิ้นสุดระหว่าง 38 - 40 สัปดาห์ ร้อยละ 74.20 มารดาได้รับการบริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง
ครบตามเกณฑ ์ร้อยละ 91.40 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 2.70 จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีบุตร 
4 - 6 คน ร้อยละ 67.70 ระดับการศึกษา ร้อยละ48.40 จบชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งท าให้พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป โดยรวมปัจจัยด้านแม่มีค่าเฉลี่ย 3.63 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33  

2. ปัจจัยด้านแวดล้อม จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มี 4 - 5 คน ร้อยละ 72.00 การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 45.70 ผู้ปกครองที่ดูแลมีโรคประจ าตัว ร้อยละ10.80 รายได้ของครอบครัว 
โดยเฉลี่ย/เดือน ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 45.20 รายจ่ายด้านอาหารของครอบครัวโดยเฉลี่ย/
เดือน ระหว่าง 1,501 - 3,000 บาท ร้อยละ 30.60 จ านวนบุตรของผู้ดูแลน้อยกว่า 4 คน ร้อยละ 75.30 
เด็กมีการกินตามผู้ใหญ่ ร้อยละ 33.90 การปฏิบัติดานสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.59 
การให้อาหารแก่เด็กอายุแรกเกิด  - 5 ปี ของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.53 ความรู้ทาง
โภชนาการของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.68 การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพของผู้ปกครอง 
แก่เด็ก ( ̅

 
= 2.50, S.D. = 0.76).และการได้รับบริการสุขภาพในท้องถิ่น ( ̅

 
= 2.39, S.D. = 0.87) ล้วนมี

ความส าคัญส่งผลต่อการเกิดภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ โดยรวมปัจจัยด้านแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย 8.24 มีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

3. ปัจจัยด้านเด็ก ส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า 24 เดือน ร้อยละ 47.30 มีค่าเฉลี่ย ( ̅=29.23) 
ผู้ปกครองไม่ให้ความส าคัญในการดูแลเด็กให้ได้รับสารอาหารตามวัย พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
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ร้อยละ 52.70 เป็นบุตรล าดับที่ 2 ร้อยละ 34.40 มารดาหรือสมาชิกในครอบครัวมีเวลาในการดูแลเด็กไม่
ทั่วถึง เดก็ท่ีมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 3.20 และภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ร้อยละ 4.80 
เริ่มให้อาหารเด็กตามวัยในช่วงอายุน้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 75.80 เนื่องจากผู้ปกครองน้ านมไม่ไหล เด็ก
ร้องกวน ส่งผลให้เด็กมีภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ในอนาคตได้ โดยรวมปัจจัยด้านเด็กมีค่าเฉลี่ย 169.78 มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 26.08 

4. ตัวแปรที่มีอิทธิพล ร่วมพยากรณ์ต่อภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด – 5 ปี พบว่า 
ตัวแปรปัจจัยด้านเด็ก 2 ตัวแปร คือ อายุ (X1) และเพศ (X2) และปัจจัยด้านแม่ พบ 1 ตัวแปร คือ 
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (X3) มีความสัมพันธแบบพหุคูณกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ของเด็กแรกเกิด - 5 ปี  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณเปน  0.885  และสามารถพยากรณปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
รอยละ 0.783 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.86304  สมการพยากรณ
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด - 5 ปี สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

MS’=5.334 + 0.118(X1) - 0.371(X2) + 0.906(X3) 
ค าส าคัญ: ภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์, เด็กแรกเกิด – 5 ปี 
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Abstract 

The purpose of this research were 1) 1. To study the factors affecting the weight 
loss of the newborn child - 5 years in Bacho district Narathiwat province. 2) To create the 
predictive equation for weight loss under the criteria of newborns - 5 years in Bacho 
district Narathiwat province. Using the table of Krejcie and Morgan samples of family 
were selected caregivers and underweight children aged 0 – 5 years in Bacho district, 
Narathiwat province. The research instrument were questionnaires created by the 
researcher. Data were analyse for percentage, mean ( ̅) and standard deviation (SD), 
Stepwise Multiple Regression Analysis. The research found that 
 1. Mother factors Mothers are aged between 20 - 35 years (79.00%). Most of 
them are born during the gestation period between 38 - 40 weeks (74.20%). Mothers 
receive antenatal care. Completed criteria (91.40%), pregnancy complications (2.70%), 
number of family members with 4 - 6 children (67.70%), educational level (48.40%), 
secondary education Which makes each child raising behavior different Overall, the 
mother factor has  ̅=3.63, S.D. = 0.33. 
 2. Environmental factors The number of family members is mostly 4-5 people 
(72.00%). Secondary education (45.70%). Parents who take care of the underlying disease 
(10.80%). Average family income/month between 5,001-10,000 baht (45.20%) The 
average food expenditure of the family/month between 1,501-3,000 baht (30.60%), the 
number of children of caregivers is less than 4 people (75.30%). Children are eaten by 
adults (33.90%). Food sanitation practices are at a moderate level (3.59%). Feeding for 
newborns - 5 years of parents is moderate (2.53%). The nutritional knowledge of the 
parents is at a moderate level (57.68). Parenting for parents' health for children              
( ̅

 
= 2.50, S.D. =0.76) and receiving local health services ( ̅= 2.39, S.D. = 0.87) are all 

important to the birth. Underweight Overall, the environmental factors have  ̅
 
= 8.24, 

S.D. = 0.94 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

296 

 

 3. Child factors Most of them are less than 24 months old (47.30%) with an 
average (29.23). Parents do not give priority to caring for children to receive nutrients 
according to age. Found in females more than males (52.70%), being the second child 
(34.40%). Mothers or family members have no time to take care of children thoroughly. 
Children with congenital diseases (3.20%) and postpartum complications that occur with 
children (4.80%). Start feeding children at the age of less than 6 months (75.80%) 
because the parents do not flow, children cry, causing children to be underweight in the 
future Overall, the child factor has  ̅

 
= 169.78 , SD = 26.08. 

 4. Influential variables Predicting the weight loss condition of newborns - 5 
years is 2 variables of child factors were age(X1) and sex(X2) and mother factor, 1 variable 
was pregnancy complication(X3). There are multiple correlations with factors affecting 
weight loss under the criteria of newborns - 5 years with statistical significance at the 
level of 0.05 with multiple correlation coefficients as 0.885 and able to predict the 
factors affecting Percentage weight loss of 0.783 percent of newborns - 5 years of age 
with a standard error of forecasting of 0.86304. Prediction equation of factors affecting 
water conditions Below the threshold of their first child - 5 years are presented in the 
raw score.  MS’=5.334 + 0.118(X1) - 0.371(X2) + 0.906(X3) 
Keywords: Underweight, Newborn - 5 years 
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  วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อย และสามารถส่งผลถึงชีวิตของผู้ปุวย โรคนี้ส่งผลกระทบต่อปอด
แต่สามารถส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของร่างกายได้ วัณโรคสามารถแพร่ผ่านอากาศจากคนหนึ่งไปสู่อีกคน
หนึ่ง ในระยะแรกที่ผู้ปุวยได้รับเชื้อ เชื้อแบคทีเรียในร่างกายเก็บอยู่ในส่วนที่ฤทธิ์ไม่แสดงอาการ ท าให้
อาการของผู้ปุวยไม่แสดง อย่างไรก็ตามหลังจากระยะฟักตัวประมาณ 4-8 สัปดาห์เชื้อนี้จะพัฒนาไปเป็นมี
ฤทธิ์ หากไม่ได้รับการรักษา ท าให้การเสียชีวิตของผู้ปุวยมีมากถึง 50% งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือน ามาอธิบายการระบาดของโรคนี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์แบบจ าลองนี้โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์แบบ standard dynamical modeling method จากนั้นผลเฉลยเชิงตัวเลขได้น ามาแสดงเพ่ือ
เปรียบเทียบชุดของพารามิเตอร์ที่ต่างกันเพื่อเป็นแนวทางลดการระบาดของโรคนี้  
ค าส าคัญ: แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์, การวิเคราะห์เชิงตัวเลข, วัณโรค 
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Abstract 
 Tuberculosis (TB) is severely pernicious and fatal disease caused by 
Mycobacterium tuberculosis (M.tb), that most often affects the lung (pulmonary TB), 
though other parts of the body can also be infected (extra pulmonary TB). Following 
uptake, innate immunity of M.tb. leads to latent tuberculosis infection where the 
symptoms is innate. However after some incubation period of typically 4-8 weeks, the 
disease usually progresses in such a way where lung tissues are damaged and lung 
cavities are established. The mortality rate of TB is around 50% if left untreated, thus 
making the disease a serious major health concern in Thailand for the past two decades. 
In this research, a formulation of the mathematical model describing the transmission of 
TB in Thailand is presented. The developed model is analyzed through the use of 
dynamical systems methodologies. Some numerical results are also provided to 
investigate the effects of different parameters in the model. 
Keywords: Mathematical model, Numerical Analysis, Tuberculosis 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี 
อ าเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 
นีสรีน สาเร๊ะ1*, ยุทธพงศ์ หลี้ยา2 และกัลยา ตันสกุล3  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรี อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ สตรีที่มีอายุ 30-60 ปี ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ใน อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560 จ านวน 386 คน โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 78 คน และกลุ่มที่ไม่เข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเชื่อมั่น ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาช 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ืออธิบายปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม และ
ใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ
ไคร์สแควร์ (Chi-square Test)  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยน า ได้แก่ ศาสนา ระดับการศึกษา และความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ด้านการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกกับเจ้าหน้าที่ที่รู้จัก ด้านความสะดวกในการเข้ารับบริการ และปัจจัยเอ้ือโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ปัจจัยเสริม ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัย
เสริมโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
ค าส าคัญ: ปัจจัยน า, ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริม, พฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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Abstract 
  The purpose of this research was to study factors related to cervical cancer 
screening behavior of women in Ruso District, Narathiwat Province. The sample used in 
this women aged 30-60 years who lived in the Ruso district, Narathiwat province. During 
fiscal year 2558 to 2560 on 386 people, divided into 2 groups who were screened for 
cervical cancer were 78 and those who did not under screening for cervical cancer, 308 
people were used to. data was collected by questionnaire, which the research team. 
Check the content validity by 3 experts and check out. Coefficient alpha of cronbach 
0.91 analyzed by a computer program. The statistics used for data analysis included 
descriptive statistics were frequency, percentage, average (mean) and standard deviation 
to describe the leading factor contributing factors and factors. The statistical reference 
(Inferential Statistics) the relationship between independent variables and the 
dependent variable. By Chi-square Test. 
 The results showed that factors included religious education and knowledge 
about cervical cancer. There was correlated with cervical cancer screening of women 
aged 30-60 years Ruso district of Narathiwat province. A statistically significant at 0.05 
level, contributing factors include the screening of cervical cancer known to the 
authorities. The ease of service. And the factors contributing to the overall There was 
correlated with cervical cancer screening of women aged 30-60 years Ruso district of 
Narathiwat province. A statistically significant at 0.05 level factors, including support from 
the family. There was correlated with cervical cancer screening of women aged 30-60 
years Ruso district of Narathiwat province. A significant level at 0.05. 
Keywords: Leading factors, contributing factors, supplementary factors, cervical cancer, 

screening behavior 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ2ส ของประชาชนกลุ่มวัยท างาน และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยท างาน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนจากกลุ่มวัยท างานอายุ  15-59 ปี ในชุมชนบ้านวังหิน อ าเภอ        
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส ของกลุ่มวัยท างานอายุ 15-59 ปี ของกองสุขศึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบเพียร์สันไคสแควร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย 
47.0 และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ2ส อยู่ ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 21.91 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ2ส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ และการศึกษา และความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3อ2ส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ p<0.001 ซึ่งผลการศึกษานี้จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนบ้านวังหินต่อไป 
ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, 3อ.2ส. 
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The Working age group’s Health Literacy and Health Behavior 3E 2S for 
Health Management Village: A Case Study of Baan Wanghin, Thungyai 
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Abstract 
 The research aimed to study the health literacy and health behavior 3E2S and to 
study factors relating to health behavior of the working group aged. Data collected 
between October and November 2018. The participants were 200 people selected by 
simple random sampling which was based on the population ratio from working groups 
aged 15-59 years at Baan Wanghin, Thungyai District, Nakhon Si Thammmarat Province. 
The tool used for data collection was an evaluation form of the working age group’s 
health literacy and health behavior based on Health Education Division, Department of 
Health Service Support, the Ministry of Public Health. The data were analyzed by 
percentage, average, standard deviation and tested by Pearson Chi-Square test. 
 The results showed that the health literacy of the participants was at a moderate 
level which was 47 percent; moreover, the health behavior 3E2S was at a good level 
which was 21.91 percent. The individual factors such as gender, status, and education 
were relatively different at .05. Furthermore, the health literacy was relative to the 
health behavior 3E2S which was significantly different at .001. These results could be 
thus used for further information of people’s health behavior and health literacy 
promotion at Baan Wanghin 
Keywords: health literacy, health behavior, 3E2S  
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การพัฒนารูปแบบส่งเสริมศักยภาพการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเขตต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
นอรีนี ตะหวา1* และปวิตร ชัยวิสิทธิ์2 
 
1 อาจารย์ประจ า, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
2 นักวิชาการสาธารณสุข, ระดับช านาญการส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 
*Corresponding author, E-mail: ar_nee3@hotmail.com 
069He-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบส่งเสริม
ศักยภาพการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเขตต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นแกนน านักเรียนของโรงเรียน 7 แห่ง แกนน าชุมชนในพ้ืนที่จาก 
11 หมู่บ้านและตัวแทนครู ได้จ านวน 50 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  เครื่องมือประกอบด้วย 
แบบสอบถามความคิดเห็น และใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ T-test ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบปูองกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 1) ค้นหาปัจจัยเสี่ยง 2) การจัดตั้งทีมรวมพลังปูองกันภัยคุกคามสุขภาพโดยชุมชนช่วยกันจัดการ
สภาพแวดล้อมให้ปลอดโรค 3) โครงการที่พร้อมด าเนินการ เช่น ประกวดบ้าน โรงเรียนสะอาด ปลอดโรค
ไข้เลือดออก 4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบเช่น ประกวดวาดภาพ
สภาพแวดล้อมปลอดโรคแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกะรอยแนวปฏิบัติที่ดี 5) การประเมินผล โดยเมื่อทดสอบ
รูปแบบ พบว่า ผลความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนน า 
สูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แกนน ามีความคิดเห็นว่าระดับ
ศักยภาพชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
ความสามารถของผู้น าทางศาสนาในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับน้อย ความรู้ของ
แกนน ามีความสัมพันธ์กับระดับศักยภาพชุมชนในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและสูง ด้านสื่อสารข้อมูล และด้านกลุ่มแกนน าหลักที่ท า
หน้าที่ในการด าเนินการปูองกัน ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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The Potential Model Development of Dengue Hemorrhagic Fever 
Prevention and Control by Community Participation of KhuanKreng Peat 
Land, Cha-ut District, Nakhon Si Thammarat 
 
Norreenee Tawa1* and Pawit Chaivisit2 
 
1 Lecturer, Department of Public Health, Faculty of Science and Technology, Nakhon Si Thammarat 

Rajabhat University. 
2 Public Health, Technical Officer Professional Level, Office of Disease Prevention and Control, 
 Region 11 Nakhon Si Thammarat 
*Corresponding author, E-mail: ar_nee3@hotmail.com 
 
Abstract 

The purposes of this participatory action research aim to develop the potential 
model of dengue hemorrhagic fever prevention and control of Kreng Sub-district, Cha-ut 
District, Nakhon Si Thammarat. The participants who were interested in this project 
included 50 persons of the student representatives from seven schools, the 
representatives of villagers and teachers from 11 villages. The research tools were an 
opinion questionnaire and focus group interview. The data were analyzed by descriptive 
statistics, T-test, Pearson product moment correlation coefficient, and content analysis.  

The results showed that the model of dengue hemorrhagic fever prevention and 
control consisted of 1) a study of problems and risks, 2) group formation for dengue 
hemorrhagic fever prevention, 3) ready-to-do projects (e.g.dengue hemorrhagic fever 
prevention seminar or training course, contests of no dengue fever zone in homes and 
schools, a mosquito larvae eliminationcampaign, and herbs and scented mosquito 
candles), 4) information exchange such as drawing contest of zero mosquito zone and 
exchanging ideas or recommendations of mosquito elimination, and 5) evaluation. After 
testing the model, the participants’ scores of the post-comprehensive test were more 
than the pre-comprehensive test scores, which were significantly different at 0.05. The 
sustainable prevention and control of dengue hemorrhagic fever was at an intermediate 
level. The religious leader’s opinion towards dengue hemorrhagic fever prevention and 
control was at a low level. The post-comprehensive test scores of teacher and villager 
representatives were highly relevant to the community potential of dengue hemorrhagic 
fever prevention and control followed by propagation of dengue hemorrhagic fever 
prevention and the representatives’ responsibilities of dengue hemorrhagic fever 
prevention and control, respectively. 
Keywords: Potential development, Dengue hemorrhagic fever prevention and control, 

Community participation 
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ภาวะคุกคามสุขภาพจากการท างานและการใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลของ
คนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 
กมลชนก โอฬาริ1, ธิดารัตน์ มณีพันธ์1, สุรัตน์สวดี แซ่แต้2 และจิตรวี เชยชม2* 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 อาจารย์, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: Jitravee.ch@skru.ac.th 
115He-NP 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะคุกคามสุขภาพจากการท างานและการใช้อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
จ านวน 138 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และร้อยละ  
 การสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านการย
ศาสตร์ และด้านจิตวิทยาสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.22) ทั้งนี้พบว่ามีเพียงการสัมผัสด้าน
เคมีเท่านั้นที่อยู่ในระดับสูง ( ̅= 3.42) ส่วนการสัมผัสกับสิ่งคุกคามด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับกลาง และการใช้
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล พบว่าคนงานส่วนใหญ่มีการใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจ าพวกเสื้อผ้า
ชุดปฏิบัติงาน (ร้อยละ 97.83) และผ้าปิดจมูก (ร้อยละ 90.58) แต่ยังพบการใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตราย
เกี่ยวกับการปูองกันเสียงดังจ านวนน้อย เช่น การใช้ที่ครอบหู (ร้อยละ 26.81) และปลั๊กอุดหู (ร้อยละ 
28.26) 
ค าส าคัญ: ภาวะคุกคามสุขภาพ, การเคาะพ่นสีรถยนต์ 
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Occupational Health Hazards and Hazard Prevention of Workers in Auto 
Body Repair Shops MueangSongkhla District, Songkhla Province 
Kamonchanok Olari1, Thidarat Maneebhan1, Suratsawadee Saetae2 
and Jitravee Cheychom2* 
 

1 Graduate student, Bachelor of Public Health Program in Community Public Health, Songkhla 
Rajabhat University. 

2 Lecturer, Bachelor of Public Health Program in Community Public Health, Songkhla Rajabhat 
University.  

*Corresponding author, E-mail: Jitravee.ch@skru.ac.th 
 
Abstract 

The Aim of this study was to examineOccupational Health Hazards and Hazard 
Prevention of Workers in Auto Body Repair Shops MueangSongkhla District, Songkhla 
Province.This Data were collected from 138 workers of auto body repair in 
MueangSongkhla District, Songkhla Province using questionnaires covering personal 
characteristics.The results were analyzed using descriptive statistics: mean, standard 
deviation, frequency and percentage.  

Most of workers perceived their occupational health hazard with were divided 
into 4 hazards: (1) Physical hazard (2) Chemical hazard (3) Psychosocial hazard and (4) 
Ergonomichazard) exposure as moderate level ( ̅=3.22) especially, the chemical hazard 
was exposured as high level ( ̅= 3.42) 

The most workers did used Hazard Prevention such as Safety clothing (97.83%) 
and mask (90.58%). However, most workers did not used earmuff (26.81%) and earplugs 
(28.26%).  
Keywords: Health Hazards, Auto Body Repair Shops 
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ประสิทธิผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรม
ในชุมชนในการดูแลผู้ปุวยติดเตียง วิชาการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
 
นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ1*, ณัฏฐณิชา วรรณมณี1, อดิศักดิ์ หวานใจ1, ณัฐกา นาเลื่อน2  
และนิตยา ทองเสนอ3 
 
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
2  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
3  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ, คณะบริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
*Corresponding author, E-mail: Nunnaphat@hu.ac.th  
122He-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินประสิทธิผลการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน และ 2 )ประเมินผู้สอน
วิชาการดูแลสุขภาพที่บ้าน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือส าหรับ
การวิจัยคือ 1) รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่น ามาใช้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1การให้สิ่ง
เร้า (S -Stimulus) ขั้นที่ 2. การน าเสนอ (P-Presentation) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติตามลีลาที่ถนัดและ
ชอบ (I-Individual Inquiry) ขั้นที่ 4. การสร้างสรรค์ความรู้ (C-Constructivism) ขั้นที่ 5 การวัดและการ
ประเมินผล (E-evaluation) โดยการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการมีระยะเวลาในการ
ทดลองการใช้รูปแบบดังกล่าว จ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง และมีการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 2) แบบสอบถามผลการเรียนรู้  3) แบบสอบถามคุณภาพ
ของผู้สอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 26 คน ใช้
รูปแบบการทดลอง แบบกลุ่มเดียว โดยการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชุมชน และ
ขั้นตอน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t-test 
น าเสนอด้วยค่า Mean difference และ 95%   

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชน ในการดูแลผู้ปุวยติดเตียง วิชาการดูแลสุขภาพที่บ้าน พบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างมีผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาการดูแลสุขภาพที่บ้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 2.ผล
การประเมินคุณภาพของผู้สอนวิชาการดูแลสุขภาพที่บ้านในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  ผลการศึกษา
พบว่าการน ารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้นักนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยติดเตียงในชุมชน 
มีประสิทธิภาพส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ, การให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน, ผู้ปุวยติดเตียง 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

308 

 

Effectiveness of Teaching Method by Students Participate in Community 
Activities Bedridden care Model for Home Health Care Couse, Faculty of 
Science and Technology, Hatyai University  
 
Nunnaphat Phetsuwan1*, Nattanicha Wannamanee1, Adisak Wanchai1,   
Nuttaka Naluan2 and Nittiya Tongsanoer3 
 
1 Lecturer of Community Public Health Department, Faculty of Science and Technology,  

Hatyai University  
2  Lecturer of Department of Elementary Education, Faculty of Education and Liberal Arts,  

Hatyai University 
3  Lecturer of Department of Service Industries, Hatyai Business School, Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: Nunnaphat@hu.ac.th  
 
Abstract 

The purposes of this evaluation research were to: 1) assess the integrated 
learning pattern Teaching Method by Students Participate in Community Activities Model; 
and 2) assess instructor in Home Health Care Course, Major of Community Public health 
Faculty of Science and Technology, Hatyai University. The research instruments were: 1) the 
integrated learning pattern were comprised of 5 elements; 1) Stimulus 2) Presentation, 3) Individual 
inquiry, 4) Constructivism and 5) Evaluation. The project was one group experiment taking 12 
weeks, 3 hours per week. And compare learning result apply to public health section  
2. Questionnaire for assessing student learning outcomes; and 3. Questionnaire for assessing 
instructor. The descriptive statistics was used and presented by mean , S.D and pair t-test ; 
which the difference with 95% confidence interval  

This research found that: 1) The integrated learning Teaching Method by Students 
Participate in Community Activities Model , After the experiment the student had more 
significantly higher learning assessment scores than before experiment (p<0.05). 2) the 
overall quality of instructor was very good level. It indicated that the integrated learning 
Teaching Method by Students Participate in Community Activities Model was effective 
which should be used in the learning management   and   
Keywords: Integrated learning Teaching Method, Students Participate in Community 

Activities Model, Bedridden  
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พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
 
จุฑาทิพย์ รอเกตุ1, ไมสาเราะห์ สารดี1, จิตรวี เชยชม2 และสุรัตน์สวดี แซ่แต้2* 
 

1 นักศึกษาปริญญาตร,ี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2 อาจารย์, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: s_dokhya@hotmail.com  
135He-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพอันประกอบด้วยพฤติกรรม
สุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การนอนหลับพักผ่อน การจัดการความเครียด การดูแล
ตนเองเมื่อเจ็บปุวย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการปูองกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในต าบลแป-ระ 
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จ านวน 
229 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.82 และตรวจสอบความ
เชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุในต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีพฤติกรรมสุขภาพโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 3.20, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพด้านการปูองกันอุบัติเหตุมากที่สุด ( ̅= 3.45, S.D. = 0.90) รองลงมาคือด้านการ
รับประทานอาหาร ( ̅= 3.39, S.D. = 0.87) และน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการความเครียด ( ̅= 2.80, 
S.D. = 0.82)  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ, ผู้สูงอายุ 
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HEALTH BEHAVIORS AMONG THE ELDERLY PAE-RA SUBDISTRICT,  
THA PHAE DISTRICT, SATUN PROVINCE 
 
Jutatip Roket1, Maisaroh Saradee1, Jitravee Cheychom2 and Suratsawadee Saetae2* 
 

1 Bachelor of Public Health student, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University 
2 Lecturer, Bachelor of Public Health Program, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat 

University 
*Corresponding author, E-mail: s_dokhya@hotmail.com  
 
Abstract 
 This descriptive research aimed to study health behaviors include: dietary, 
exercise, rest, stress management, self-care in illness, interpersonal interaction and 
accident prevention of the elderly in Pae-ra Subdistrict, Tha Phae District, Satun Province. 
The subjects were 229 the elderly in Pae-ra Subdistrict, Tha Phae District, Satun Province, 
was selected by stratified random sampling. Data were collected using a questionnaire. 
The instrument’s content validity was confirmed by experts, giving a content validity 
index of 0.82. Reliability was examined using Cronbach’s alpha coefficient, yielding 
values of 0.90. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard 
deviation) were used for data analysis.  
 The results showed that the total elderly in Pae-ra Subdistrict, Tha Phae District, 
Satun Province had health behaviors were at moderate-level. ( ̅= 3.20, S.D. = 0.87) 
However, when considering in each part found that the elderly had most accident 
prevention ( ̅= 3.45, S.D. = 0.90), while the subordinate was dietary ( ̅= 3.39, S.D. = 0.87) 
and the least was stress management ( ̅= 2.80, S.D. = 0.82). 
Keywords: Health Behaviors, Elderly 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านน้ ากระจาย ต าบลพะวง  
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 
ไตรทศ คูนิอาจ1* และวิวัฒน์ ฤทธิมา2 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจัดการ, วิทยาลัยการจัดการ 

เพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยทักษณิ 
2 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการ, วิทยาลัยการจดัการเพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*Corresponding author, E-mail: traitotkuniart@gmail.com 
048Lo-NP 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน
น้ ากระจาย ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านน้ ากระจาย ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศกึษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้ที่อาศัยในหมู่บ้านน้ ากระจาย ต าบลพะวง อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One - Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD 

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านน้ ากระจาย ต าบล
พะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มีส่วนร่วมในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีส่วนร่วมในระดับมากและสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านน้ ากระจาย ต าบลพะวง อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ค าส าคัญ: การมีสว่นร่วมพัฒนา หมู่บ้านน้ ากระจาย 
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Public Participation in community development of Namkrachai Village, 
Phawong Sub-district, Songkhla District, Songkhla Province  
 
Traitot Kuni_art1* and Wiwat Rittiwa2  
 
1 Master of Public Administration Program in Management, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
 Taksin University. 
2 Acting Assistant Director, College of Management for Development, Taksin University. 
*Corresponding author, E-mail: traitotkuniart@gmail.com 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the level of public participation in 
community development of Namkrachai Village, Phawong Sub-district, Songkhla District, 
Songkhla Province; 2) to compare the level of the public participation in community 
development as classified by the subject’s gender, age, educational level, and 
occupation. The sample for the study included 400 people of Namkrachai Village, 
Phawong Sub-district, Songkhla District, Songkhla Province. Descriptive statistics used in 
data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation,  t - test, F - test and 
one - way ANOVA with LSD comparison. 
 The results of the study revealed that the level of public participation in 
community development of Namkrachai Village was found at a high level, specifically, 
when considering each aspect, the aspect in relation to the participation in benefits was 
rated at a high level, followed by the aspects rated by the subjects at a high level, 
including the aspects of decision-making, and cooperation, respectively. These were 
followed by the aspect of evaluation, which was rated at a low level by the subjects. 
Based on the results from the tests of hypotheses, it was shown that there  were  
statistically significant differences in the level of participation in community 
development of Namkrachai Village  among the subjects with different gender, age, 
educational level, and occupation at a significant level of  0.05 
Keywords: Participation in community development, Namkrachai Village 
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การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย            
เชิงพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 
สุนิสา เชาวน์เมธากิจ1*, เฉลิมศักดิ์ บุญน า2 และเชิดเชาว์ เชาวน์เมธากิจ3 
 

1 อาจารย์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2 ดร., วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 นักวิจัยอิสระ 
*Corresponding author, E-mail: sunisa@hu.ac.th 
091Lo-NP 
บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเชิงพ้ืนที่
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยใช้รูปแบบประเมินแบบประยุกต์ใช้ CIPPI Model กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย คือ คณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) จ านวน 18 คน  ผู้ด าเนินโครงการ จ านวน 20 
คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 68 คน เครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ผลของการวิจัย พบว่า 
1) ด้านบริบท ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( ̅ = 2.88) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( ̅ = 2.94) และความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ด าเนินโครงการและคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( ̅ = 2.93) 3) ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( ̅ = 2.94) และ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ด าเนินโครงการและ
คณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( ̅ = 2.89) 
4) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก 
( ̅ = 3.21) และ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ด าเนินโครงการและคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ
จังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( ̅ = 3.01) และ 5) ด้านผลกระทบ ความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ( ̅ = 3.01) และความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้ด าเนินโครงการและคณะท างานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยค่อนข้างมาก ( x 2.91) ประโยชน์จากโครงการพัฒนาศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมเพ่ือมองปัญหา ร่วมหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ค าส าคัญ: ประเมินโครงการ, ศักยภาพพลเมือง, ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
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Project Evaluation of Potentials for Civil Politics in the Democracy in the 
Southern Gulf of Thailand  
 
Sunisa Chaomatagit1*, Chaleomsak Bunnam2 and Chertchao Chaomatakit3 
 

1 Lecturer of General Education Department, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University. 
2 Ph.D, College of Innovation and Management, Songkhla Rajabhat University. 
3 Independent Researcher. 
*Corresponding author, E-mail: sunisa@hu.ac.th 
 
Abstract 
  This project aims to evaluate the project of the potential for Civil Politics in 
Democracy by means of implementing the CIPPI Model. The sampling group, residing in 
the Thailand’s southern gulf provinces, was comprised of 18 committees of the Civil 
Society Network (CSN), 20 project coordinators, and 30 participants. In the aggregate, 
there were 68 people. Data were collected from questionnaires and interviews. The 
questionnaires were analyzed by means of average and standard deviation and 
subsequently analyzed with the interviews. Consequently, the research revealed five 
aspects. First, an overview of the context demonstrated high agreement ( ̅ = 2.88). 
Second, an overview opinion of participants ( ̅ = 2.94), project workers, and committees 
of the Civil Society Network (CSN) ( ̅ = 2.93) highly agreed on the factor inputs. Third, an 
overview opinion of participants ( ̅ = 2.94), project workers, and committees of the Civil 
Society Network (CSN) ( ̅ = 2.89) highly agreed on the process. Fourth, an overview 
opinion of participants ( ̅ = 3.21), project workers, and committees of the Civil Society 
Network (CSN) ( ̅ = 3.01) highly agreed on the outcome. Fifth, an overview opinion of 
participants ( ̅ = 3.01), project workers, and committees of the Civil Society Network 
(CSN) ( ̅ = 2.91) highly agreed on the effects. The merits of the potential for Civil Politics 
in Democracy Project are to encourage people to take on a role, take part in problems, 
and seek for solutions that can forge a partnership between civilians and the public 
sector to consolidate the potential of civic politics. 
Keywords: project evaluation, potentials of civic politics, and Southern Gulf of Thailand 
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Instructional Strategies and Academic Performance in English of Grade 12 
students in Hatyai District, Thailand: Basis for Teachers’ In-Service Training 
 
Marvin C. Rotula1*  
1 Graduate School student, Philippine Christian University, Philippines. 
*Corresponding author, E-mail: rotula2003@yahoo.com 

 
Abstract  

This study is intended to improve the performance of the teachers by assessing 
the effectiveness of instructional strategies given to grade 12 students observed through 
their students’ accomplishment. It aimed to assess the Instructional Strategies and 
Academic Performance in English of Grade 12 in Hatyai District, Thailand.  A total of 2,261 
grade 12 students enrolled in six government high schools in Hatyai District, Province of 
Songkhla, 36 English teachers of Grade 12 teaching in six high schools and twenty-eight 
school directors and vice directors were the respondents of the study using survey 
questionnaire. Based on the findings, the instructional strategies have no effect on the 
academic performance of high school students. The results of this study will be used as 
the basis to create an intervention program that will help improve the teaching approach 
of the teachers in Hatyai District, Thailand.  
Keywords: Instructional strategies, academic performance, quality instruction, Grade 12, 

English 
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The Relationship between Teachers Motivation and Physical Education 
Teaching Strategies among Primary School Teachers in Southern Thailand 
 
Singha Tulyakul1*, Mohd. Sofian bin Omar - Fauzee2, Fauzi bin Hussin3  
and Hareesol Khun - inkeeree4 

 

1 Postgraduate student, Doctor of Philosophy (Education), School of Education and Modern Language, 
Universiti Utara Malaysia* ;Lecturer at Department of Health and physical education,  
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Abstract 

Teacher motivation is a critical factor in physical education (PE) teaching in primary 
school.  However, a previous study on a primary school in Thailand found that teachers 
generally lack motivation for teaching and ignore their PE classes. In addition, the PE teachers 
focus more on sports skills and competition and are unable to create new teaching 
methods. This could then influence their effectiveness in teaching.  Thus, there is need to 
investigate the relationship between teacher motivation and teaching strategies. The 
instruments used for data collection were two questionnaires, namely The Autonomous 
Motivation for Teaching Questionnaire (AMTQ) and The Self-Evaluation of Teacher 
Effectiveness Questionnaire in Physical Education (SETEQ-PE). The survey design was adapted 
to collect data. The respondents were 269 PE teachers from primary schools in Southern 
Thailand. The data were analyzed using two statistical software namely, the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 23 for preliminary data analysis and the Partial 
Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM) version 3 which was used to 
investigate the structural equation model. This study found that there are significant 
relationships between external, identified, and intrinsic motivation with teaching strategies.  
On the order hand, there is no significant relationship between the introjected motivation 
and the teaching strategies among primary school teachers. This study provides empirical 
evidence to support the importance of teacher motivation and teaching strategies and to 
encourage teachers to increase their motivation for teaching in order to develop more 
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effective PE teaching. However, the respondents of the study were teachers in primary 
schools in Southern Thailand provinces; hence, the scope and context of the results of the 
study apply only to teachers in those areas.  
Keywords: Teacher Motivation, Physical Education teaching, teaching strategy, 

Southern Thailand 
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Abstract 
 This research aims: (1) to study working circumstances of Phraboromarajchanok 
Institutes to develop nursing graduates’ identity; (2) to design an applicable model of 
empowerment evaluation for developing the identity; and (3) to verify the quality of the 
designed model. A group of 240 administrators and teachers working staff including five 
nursing experts of the Institutes are the samples. Questionnaires under expert’s quality 
verification about working circumstances of the Institutes are the research’s key tools.  
          The research finds that (1) the operation for developing nursing students’ identity 
is at average level both in terms of teaching and learning management and students’ 
project development, in agreement with students’ identity and perception building to 
teachers, staff and students. Only that operation of determining learning objectives is 
considered at high level. (2) The model is designed with two domains: 1) the operation 
to develop the identity and 2) the empowerment evaluation. The first domain consists 
of teaching and learning management, learning assessment and evaluation, organizing 
students’ project development, and evaluation of the identity. The second domain’s 
procedures are 1) mission and vision statement, 2) taking stock, and 3) planning for the 
future. Its strategic implementation lies on 1) training, 2) guidance, 3) service, 4) 
clarification, and 5) giving freedom in operation. (3) Experts’ verification of the quality 
results that the designed model structures are consisted of domains and components 
with each of which is congruent with the model’s objectives at 1.00 value of Index of 
Item-Objective Congruence (IOC).   
Keywords: Empowerment Evaluation, Graduates’ identity, Nursing Students 
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Abstract 

This very essay resolves itself into four different parts. First, it shall briefly explain 
one of the most important teachings of Buddhadasa Bhikkhu – ‘I’ and ‘Mine’. 
Buddhadasa put great emphasis on the feeling of ‘I and Mine’- the self. He suggested 
that this feeling, which results from ignorance, is illusory and gives rise to all mental 
sufferings. The eradication of ‘I and Mine’ leads to the cessation of mental defilement- 
Nibbana. Second, it shall discuss David Hume’s remark on the self. Hume observed that 
we experience nothing called the self. What is believed to be the self is an illusion 
created by the continuous succession of perceptual experience. Third, this essay shall 
endeavour to investigate Buddhadasa’s teaching on ‘I and Mine’ and Hume’s 
philosophical point of view so as to gain a clear insight into the illusion of the self. 
Fourth, it shall also briefly discuss the origin of the self. The self can be thought of as 
one of the evolutionary byproducts of our tendency to impute the intentional stance 
towards the natural world.   
Keywords: the self illusion, the origin of the self, the intentional stance   
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Abstract 
 School-Based Management is widely implemented in different school in Thailand to 
achieve the goal of quality education in breaking the succession of poverty and to reduce 
inequality and to reach the gender equality. The core of School-Based Management is the 
involvement of students, teachers, parents, local officials, principals/directors, beneficiary 
groups in the community and so as the local organizations that will help the schools’ 
responsibility and accountability for independency and improvement. Thailand is one of the 
developing countries in Asia that remains the concern to determine improvement of quality 
education through the impact of school-based management towards quality school. This 
will bring the equity among different schools in the district of Songkhla in the same system; 
the motivation of and relationships between teachers and school directors; and financial as 
well as administrative transparency. 
 The present study aims to investigate the administrative performance and extent of 
implementation of school-based management in the District of Songkhla. Using a research-
restructuring questionnaire and rating scale survey questionnaire to gather the information 
that supports the dimension of the study based on the administrative performance and 
extent implementation of the school-based management program of the school. A research-
restructuring questionnaire is being distributed to the seven (7) selected Schools and 
answered by the School Directors, Administrator and Teachers who formed as part of the 
respondents. Mean and Description and ANOVA were used to determine the basis for 
improved development program planning of School-Based Management. Determine the 
basis for improve development program planning of School-Based Management. 
 The initiative result of the study found out that school-based management 
system in the District of Songkhla promotes equity, motivation among teachers, and 
improve the relationships between teachers and school directors. There is also financial 
and administrative transparency in the schools. 
Keywords: Administrative Performance, extent, implementation, School-Based 

Management, Basic Education, development planning 
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Abstract  
  Under-five mortality rate (U5MR) represents number of children death before 
they reach the age of five years old. U5MR was a worldwide problem and had attracted 
the attention of United Nation under its Millennium Development Goals (MDGs) number 
4. MDG-4 focused on the targeted reduction of U5MR by two-third of the recorded 
deaths between 1990 and 2015. The MDG-4 goal was somewhat successful as U5MR fell 
by over fifty per cent during the period. In 2016, the United Nation replaces MDGs with 
Sustainable Development Goals (SDGs) as a new development framework and SDG-3 is 
to ensure a healthy life and to promote well-being at all age, with U5MR specific target 
to reduce to only 25 deaths per 1,000 births. Using panel data estimation technique, this 
study investigates the relationship between selected independent variables namely 
prevalence of anemia, immunization, health spending and public healthcare towards 
U5MR in selected ASEAN countries from 2006 to 2015. The findings indicate that 
prevalence of anemia, immunization and public healthcare are the significant variables. 
Keywords: Under-5 mortality rate, Sustainable development goals, Good health, Well-

being, ASEAN, Panel data 
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Abstract  
  Efficient working capital management is important to ensure companies liquidity 
and ensuring its sustainability. This paper aims to investigate and compare the 
determinants of liquidity, for low cost carriers and national airlines in Asia. The study 
encompasses 5 listed low cost carriers in Asia, and 5 listed national carriers in Asia from 
three aspects; the profitability, leverage and firm size for two different time periods, 
2006-2014 for LCCs, and 2003-2013 for national airlines. The study employs random 
effects model (REM) using unbalanced panel data for 10 companies selected randomly. 
The liquidity for these airline companies are represented by Current Ratio. The study 
shown significant relationship between leverage and liquidity for both LCCs and national 
carriers in Asia, however the study fails to find any significant relationship between 
profitability and firm size with liquidity. 
Keywords: working capital management, airlines, global financial crisis 
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Abstract  

In the Universiti Teknologi MARA, Fundamentals of Entrepreneurship (ENT300) is 
one of the university subject, whereby, all students must enrolled for the subject to 
graduate their course. This subject enphasizes on group assignment, therefore, 
knowledge sharing is important in order to ensure students completed their assessments. 
ENT300 also utilizing blended learning to facilitate learning. Hence, the aim of this study 
is to investigate factors influencing the knowledge sharing among students of ENT300. 
Theory of Planned Behaviour (TPB) has been used to underpinned the study that 
includes three variables namely attitute, subjective norm and perceived behavioral 
control. One more variable, leadership has been extended to the existing TPB 
framework. Data were collected among ENT300 students in the semester Mar-Jul 2018 
using self-administered survey. There were 248 respondents involved in this study. The 
results found that attitude and leadership shows a significant relationship with intention 
to share knowledge. Whereas, subjective norm and perceived behavioral control are 
insignificant. Discussion, conclusion and recommendations have been included in the 
article. 
Keywords: entrepreneuship education, Theory of Planned Behavior, Leadership, Malaysia 
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Abstract  

In the advance of software engineering project, outsourcing has grown 
enormously over the decade. In line with this, coordination among developer is affected 
by the issues arise along with the growth of software industry. This to some extent 
affects the performance of the project itself. Therefore, this paper aims to synthesize 
literature related to the issues of coordination and its effect on the performance of the 
project. This paper describes Systematic Literature Review (SLR) based on the issues and 
its impact on project performance.  Study found that geographical distance is a key issue 
in the development of software which then leads to other issues such as the difference 
in time zones, culture and organization. 
Keywords: Communication, Coordination, Performance, Software Engineering, Sofware 

Development. 
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Abstract  

Complex projects require involvement from many experts to fulfill the 
requirements. Complexity arises as working in distributed projects indeed requires expertise 
to overcome the gaps. Coordination among developers increases the likelihood of 
delivering high quality software. However, working in isolation impedes coordination and 
causes issues during development. Coordination issues impact the software quality in 
software engineering projects. This paper aims to investigate issues relating to coordination 
and its impact on software quality in software engineering projects. Systematic Literature 
Review (SLR) is applied to perform this study. Among the coordination issues uncovered 
are language barriers, intercultural, inefficient communication, lack of trust, lack of project 
flow understanding, different time zones, dependency issues, strategic issues, knowledge 
management, geographical distance, awareness, and organisational boundaries. As for the 
finding of this study, all these obstacles significantly impact software quality 
Keywords: Systematic Literature Review (STC), Coordination, Software Quality. 
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Abstract 
  The implication of the rapid technological changes for English learners in 
Indonesia is Indonesian learners must be able to master English proficiency to compete 
in the new world of work, and secure their intended job in the industrial revolution. 
Double curricula, KTSP and 2103 in some schools especially junior high schools are still 
being implanted causing teachers’ confusion. Those that applying the 2013 curriculum 
also  face many problems in terms of learning hour reduction, teachers’ less 
competence, unsupported learning environment, complicated assessment, and poor 
learning outcomes consequently, achieving students’ English proficiency is yet a heavy 
task for teachers. The EPI (English Proficiency index) data show Indonesia ranked 32nd 
out of 72 countries in the 2016 with average score 52.15 (low proficiency), and 51st out 
of 88 countries in 2018 with average score 51.58 (low proficiency level). Since the goal 
setting and practices are all interwoven to increase student performance, to meet the 
aims of English proficiency in ELT, government needs to relook curriculum to promote 
students learning based on the learners need analysis. In-service teacher training must 
be held continuously to improve teachers’ English proficiency level and competences as 
Indonesia continues to develop, improving English language skills both spoken and 
written,   
Keywords: industrial revolution, double curricula, 2013 curriculum, ELT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

331 

 

IMPROVING ENGLISH SPEAKING SKILLS OF THE NINTH- GRADE-STUDENT BY 
USING A COMMUNICATIVE ACTIVITY (A GROUP DISCUSSION) 
 
Khoirol Sahoh1 and Piyada Jingwangsa2* 

 
1 Student, Department of English, Didyasarin International College, Hatyai University  
2 Lecturer, English, Didyasarin International College, Hatyai University.  
*Corresponding author, E-mail: piyada@hu.ac.th 
 
Abstracts 

This study is an experimental research. The purpose of this research were 1) to 
study the effectiveness of a communicative group discussion activity 2) to study the 
satisfaction of students toward this teaching method using communicative group 
discussion activity of the ninth-grade students form one public high school in Hatyai, 
Songkhla. The sample group was 44 students in upper high school, Class 3/4, at the 
second semester, 2018 academic year. The 44 students were selected by purposive 
sampling method. This study found that: 

1) The students’ score in the speaking post-test could gain statistically 
significance at .05; the post-test score was ( ̅ = 14.57 S.D. = 0.94). It showed that the 
students’ English-speaking competencies after using a discussion activity were statistical 
significantly higher than before they used. 

2) The overview results of students’ satisfaction level were in the more 
satisfaction level ( ̅ = 4.02 S.D. = 0.84). Improving English speaking skills by using a 
communicative activities-discussion which had fun atmosphere was the methodology 
reinforcing well satisfaction toward instruction. 
Keywords: Communicative Activity, Discussion, Communicative Competence 
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Abstract  
  The article purposes to reveal that Team Game Tournament’s teaching method 
is important for developing reading comprehension skill of seven grade students, and 
2) to investigate students’ motivation towards Team Game Tournament (TGT) teaching 
method for developing reading comprehension skill of seven grade students. The sample 
was 47 students from secondary seven grade at the school in Songkhla, Thailand, during 
the second semester of the academic year 2018. They took Fundamental English 1 
(E22101). They were selected by purposive sampling. The research instruments used 
were: 1) The four lesson plans, 2) Reading comprehension pretest and posttest, and 3) 
The questionnaire of students’ motivation toward Team Game Tournament (TGT) 
teaching method for developing reading comprehension skill. The data was statistically 
analyzed by mean, standard deviation, and t-test dependent samples. The findings of 
the study were as follows: 1) students’ reading comprehension was higher after being 
taught by using Team Game Tournament (TGT) at the significant level of .05, and 
2) students’ motivation towards the use of Team Game Tournament (TGT) teaching 
method for developing reading comprehension was at a high level. 
Keywords: Team Games Tournament, Reading Comprehension Skills, Motivation 
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Abstract  
  The main purpose of this study was to examine whether a flipped learning 
environment was a disruption to the traditional instructional approach; particularly in 
consideration of the twenty first century skills that students must acquire before 
graduation. A qualitative research design was employed to conduct the study through a 
focus group approach. Nine (9) participants were involved in the study. Data was 
collected through asynchronous virtual focus group discussions. The scissor- and-sort 
technique was employed in the data analysis process. Some of the findings from the 
study were that a flipped learning environment; maximized student learning potential, 
created an engaging learning environment and promoted higher order thinking skills 
(HOTS) suitable for the twenty-first century skills.  
Keywords:  Flipped learning model, disruptive pedagogy, twenty-first century skills, higher 

order thinking skills, student engagement  
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Abstract 
  While there has been a growing interest in the study of digital storytelling using 
Storybird application, most of them focused on students’ writing in the native speaker 
context and very few examined speaking and listening particularly for rural ESL teaching. 
This study was designed to examine the use of Storybird application for rural ESL 
teachers’ professional development. This paper highlights the effectiveness of Storybird 
application based on the teachers’ and the experts’perspectives. A survey was 
conducted to 89 primary ESL teachers from rural areas in the Northern state of Malaysia, 
and 8 teachers were later trained on using Storybird application and developed their 
own teaching materials. Multiple methods which consisted of survey, interview, 
observation, and reflections were employed, while ADDIE instructional design model was 
used to guide the research procedures. The findings revealed that the teachers improved 
their digital technology knowledge, skills, teaching methods and enhanced their creativity 
and motivation which are all crucial for their professional development. 
Keywords: Digital storytelling, Storybird application, ESL, primary teachers, rural.  
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Abstract 
  Although English Language is taught in the Malaysian national and national-type 
primary schools for six years, the competence of the language is still low. One of the 
areas where students are observed to be weak in is vocabulary. The teaching of 
vocabulary has always been neglected as language teachers often felt that the 
acquisition could be acquired through the teaching of the 4 language skills. There are 
many ways to teach vocabulary, but picture books in teaching vocabulary is not widely 
used in Malaysian context. Therefore, this qualitative research attempted to explore the 
use of picture books in English language classes in Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan 
(C). The respondents of this research were nine Chinese primary school pupils aged from 
seven to eleven in Kubang Pasu District, Kedah. There were eight picture books being 
used in this research. Focus group discussion and semi – structured interviews are the 
instruments used to collect the data and data were analysed thematically. The findings 
reveal that seeking help from teachers, parents or elder sibling is the common strategy 
that SJK(C) pupils apply when they come across difficult words in learning a second 
language. The use of picture books in SJK (C) classrooms was also believed to be helpful 
to the pupils. Pictures, short sentences and careful choice of words in the picture books 
help pupils to understand new and difficult vocabulary better. Furthermore, the use of 
picture books also enables the visual learners to understand the story plot well too. 
Different displays of the picture books are one of the merits to attract pupils and 
maintain the interest of reading. Nevertheless, the results obtained are limited to a small 
SJK (C) pupils’ community in the District of Kubang Pasu and do not represent the whole 
SJK(C) pupils’ community in Malaysia since the chosen vernacular school is of a low-
enrolment.  
Keywords: Picture books, Vocabulary learning, SJK(C), low-enrolment schools  
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Abstract 
  e-Portfolio is an online platform for students to showcase their best works and 
practices in the digital forms which will become important evidence of their learning 
outcomes. This study aim to model the indicators of graduates’ soft skills that include 
creativity, digital communication, critical thinking, and self-directed learning in the 
development of e-Portfolio which is important for graduates employability. The e-
Portfolios developed by the students are the important data source for this study and 
analysed by the instructors and researchers using both quantitative and qualitative 
approaches to mapped whether the students are able to showcase their soft-skills in the 
e-Portfolio. A rubric developed by the researchers is used to analyse the e-Portfolio 
content and presentation and how it reflects the graduates soft skills. Initial findings 
indicate that students are able to showcase  their soft skills in the e-Portfolio for the 
following indicators; (i) creativity, (ii) digital literacy and (iii) critical thinking. The findings 
suggest that e-Portfolio can provide evidence of student’s learning outcome and 
achievement and provide opportunities for alternative assessment which consequently 
helps to empower graduates’ soft skills. e-Portfolio is important for student’s lifelong 
learning and professional development as it is a reflection of their learning trajectories. 
Keywords:  e-Portfolio, alternative assessment, soft skills, digital showcase, lifelong 

learning 
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DOES LOCAL HOTEL PERFORMING WELL? A CASE OF MALAYSIAN LOCAL 
BRAND 
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Abstract  
  Brand performance playing an important roles to the hotel industry, particularly 
to the hotel representing Malaysian brand. Hence the aim of this study is to investigate 
factors influencing brand performance for Malaysian hotel. There are four factors tested 
namely brand signature, brand attitude, brand awareness and brand reputation towards 
the brand performance. Data were collected using self-administered survey at the 
premise. There were 322 valid questionnaires used for data analysis. Data were analyzed 
using SPSS. The result found that brand attitude, awareness and reputation have 
significant affect toward brand performance. However, brand signature shows insignificant 
affect to the dependent variable. Discussion, conclusions and recommendations also 
presented in the article. 
Keywords: Malaysian Hotel, brand performance, quantitative analysis, survey  
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Factors Influencing Customer Satisfaction among Guests of Local Hotel in 
Malaysia 
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Abstract  

Customer satisfaction is one of the main issues in tourism industry in Malaysia. 
The study aim to identify factors influencing customers’ satisfaction among tourist in 
Langkawi. Four independent variables were chosen for the study, namely price, room 
quality, staff, and Islamic attribute while the dependent variable is customer satisfaction. 
The data collected through the questionnaire that were distributed to the respondent to 
collect information and the information collected through journal, article, and website. 
The data obtain will analyze using Statistical Procedure Social Science (SPSS). The 
sampling technique that will be used is cluster sampling. Total 168 questionnaire were 
distributed among tourist from which 128 questionnaire were completely useful that 
were used for further analysis. The results shows that all independent variables have 
influence on customer satisfaction.  Conclusions and recommendations are included in 
the article 
Keywords: Muslim Friendly Hotel, Satisfaction, Price, Room Quality, Staff, Islamic 

Attribute 
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MALAYSIAN RISK MANAGEMENT COMMITTEES AND FIRMS’ PERFORMANCES 
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Abstract  
  The establishment of a risk management committee (RMC) as a board committee 
is a mandatory for finance firms in Malaysia. But for firms in non-finance sector, the 
practice is still a voluntary. This study examines (1) the extent of the establishment of 
RMC and its roles on Malaysian non-finance firms and (2) relationship between RMC and 
firms’ financial performances.  The data collected were from the corporate annual 
reports and for the period 2009 – 2019. Firms’ financial performances were measured by 
return on assets (ROA), return on equity (ROE) and Tobin’s Q. The RMC were proxied by 
its size, its independence, the existence of CEO/COO/CRO/CFO on RMC , their knowledge 
and expertise and frequency of RMC meetings. The data were analyzed using the Panel 
Data Analysis Stata13. This study found that the number of non-finance firms establishing 
RMC increases and the responsibilities of RMC varies as from simple reviewing and 
categorizing of risk to approving risk strategies, reporting to the board of directors and 
providing assurance on the risk management process.  This study evidenced that the 
existence of CEO/COO/CRO/CFO on RMC and their knowledge and expertise are 
associated with firms’ financial performances. This study concluded that though RMC in 
non-finance firms are a voluntary practice, their establishment is one of the strategies of 
corporate governance reform. 
Keywords: Risk management, RMC, annual report, corporate governance, Malaysia 
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Abstract 

This research aims at studying the influences of Corporate Social Responsibility 
(CSR) activities on customer royalty towards convenience stores in Bangkok. 
The relationship between CSR and the impact to customer royalty. The data is collected 
from 120 shoppers who have made purchases for 3 years in convenience stores in 
Bangkok. Descriptive statistics techniques, including Standard Deviation and Structural 
Equation Model (SEM), are employed by using AMOS application program. The results 
confirm that (1) the CSR activities in convenience stores have an impact on the 
customer’s satisfaction, (2) the customer’s satisfaction has an impact on behavior of the 
customer’s loyalty, and (3) the CSR activities in convenience stores have some indirect 
impacts on behavior of the customer’s loyalty. As a consequence, the CSR Model can be 
predicted customer’s satisfaction in the convenience stores in Bangkok with 74% 
statistical accuracy. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Customer’s Satisfaction, Customer Loyalty 
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Abstract 

Stepping into Thailand 4.0, agriculturists need to use digital technology to 
communicate and manage their farms. The purpose of this study was to survey 
agriculturalists’ use, knowledge of and experience with digital technologies (DT) (Internet, 
social media, e-learning, online commerce, online farm management tools) for learning, 
for work and for social networking. Participants were 1,068 agriculturalists in Thailand 
recruited from the Kasettakorn Facebook Page through the accidental sampling 
technique. Data collection relied on an online survey using Google Forms with 30 items. 
The results revealed that more males than females used the DT. The highest percentage 
of users were 21-40 years old. The main devices used were smartphones. The primary 
source of learning to use DT was self-learning. Social networks appeared to be more 
popular for communication. Problems included slow internet connections and lack of 
knowledge.  
Keywords: Online Technologies, Digital Technology, Agriculturalists, Thailand  
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Factors Causing Demotivation in English Learning among Thai Student in 
the Faculty of Agricultural Technology, Kmitl 
 
Montha Polrak1* 
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*Corresponding author, E-mail: kpmontha@gmail.com 
 
Abstract 

The study aimed to investigate factors in Thai context that demotivate students 
in the Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang. The research was developed in order to help students in the Faculty of 
Agricultural Technology to work toward an improvement of their English skills since they 
have got lower English proficiency than other faculties. The lack of demotivation study in 
Thailand also contributed to the need for this study as demotivation plays a very 
important role in English learning. Additionally, the study was designed as a quantitative 
case study involving a 24 item demotivation questionnaire along with an open ended 
question which was administered to participants consisted of 95 undergraduate students 
in the Faculty of Agricultural. The result indicated that participants perceived learning 
method such as “grammar focus learning”, “exam oriented learning” and “non-
communicative learning” to be strongly demotivating. Text books related issue and 
teacher related issue were moderate sources of demotivation while student related 
issue and learning environment were weak demotivation factors. 
Keywords: demotivation; improvement; English skills; undergraduate students; KMITL 
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Halal Food Service Standard for Tourism and Its Effects on Customer 
Attitude: A Study of Three 3 Star Hotels in Hatyai, Thailand 
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Abstract 
  Religious participation has undeniably affected the movement of tourism. 
To illustrate the importance of Halal food service standard regulations for tourism and 
Halal certification in Thailand. Both of which adhere to Halal food practices. This 
research considers to explain Halal food service standard for tourism and its effects on 
the attitude of customer in three 3 star hotels in Southern Thailand as the sample. By 
based on the document of Limitations of Halal Food Service Standard for Tourism issue 
number TTS-S-305i-RR02 which contain 11 elements, 22 criterions, and 106 indicators. 
Produced by: Service Standard Development Section, Bureau of Tourism Service 
Development, Department of Tourism. 
 The place of study is Hatyai. Hatyai is located in Southern Thailand close to the 
border of Malaysia and Indonesia whose majority of the populations are Muslim. The 
Thai government has promoted “Muslim-friendly tourism” concept in which they follow 
and develop the Halal standard for service in tourism to serve Muslims well according to 
the requirements of Islam.  
 To solve the problem of foods preparation consumption and create a good 
image for tourism in Thailand, to promote Halal food service standard agreement to 
entrepreneurs to see the importance of standard and to be certified by Halal logo.  
 This research shows how Halal Food Service Standard for Tourism Effects 
Customer Attitude by focusing on Three 3 Star Hotels in Hatyai, Thailand; (1) Hatyai Rama 
Hotel, (2) Hatyai Holiday Hotel, and (3) Daiichi Hotel. The topics used in studying the 
effects of halal food standards on customer attitudes by used a model of five factors, 
The ACSI model provides a basis for the construct of consumer satisfaction towards food 
products with Halal food service standard for tourism to serve as a mediator which links 
its antecedents to customer attitude; (1) Customer expectations, (2) Religiosity, (3) 
Information trust, (4) Institutional trust, (5) Brand trust. 
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 This thesis was taken by face to face questionnaire from 381 Halal tourists who 
has experience in Halal restaurant in three 3 star hotels in Hatyai, Thailand as mention 
before. The statistical analysis used in this research are Descriptive analysis, Mean & 
Standard, and Multivariate Analysis. 
 The results indicate that most of participants are strongly agree that Customer 
expectation (x  = 4.27), Religiosity (x  =4.25), Brand trust (x   =4.28), Information trust (x  
=4.24), and Institutional trust (x  =4.27) has effect with their satisfaction when perceive 
Halal food service standard for tourism. The most factors effect to customer attitude are 
Customer satisfaction, Brand trust, Religiosity, and Customer expectation. The most 
positive effect to customer attitude toward Halal food service standard for tourism is 
Customer satisfaction and Customer expectation is the lowest one which is effect to 
customer attitude. In this conclusion, the negative and positive of satisfaction behavior is 
directly effect customer attitude toward Halal food service standard for tourism. 
Keywords: Halal, Halal hotel, Halal food service standard for tourism, Halal food service 

standard, Thai Halal standard 
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Abstract 
  Research objectives 1. To study the behavior of tourists in Rayong Province. 
2. To study the quality of service of tourist attractions in Rayong Province is a quantitative 
research (Quantitative Research) by using survey research and descriptive research. The 
sample group used in the research was Tourist in Rayong Random sampling in this study 
using the sample size calculation based on the finished table of Taro Yamane (Thanin, 
2014: 47) at 95% confidence level, ± 5% error. The sample group was 400 people which 
statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation. The period of 
stay of tourists has been decreased. The tourists are focus on Samet Island where is the 
natural travelling and has the nice cultural. The tourists are expected that the beautiful 
environment, nice beach and safety road. The research found that 
  Travelers arriving in Rayong Most of them are female, age 21-30 years old. Single 
status, average income per month is 10,001 - 20,000 baht, has a bachelor's degree 
education and occupation of company employees. 
  The behavior of tourists traveling to Rayong province showed that most of them 
had a habit of traveling as a group of friends. The travel style is planned by yourself. 
By the date of the trip, usually during the weekend (Sat - Sun) Duration of travel and stay 
for 1-2 days with the purpose of traveling and staying for recreation. The place to stay 
when traveling as a bungalow the place that attracts tourists to visit is Koh Samet and the 
cost per visit is 5,001 - 10,000 baht. 
  Expectations and perceptions of tourists on service quality for staying in Rayong 
province as a whole at a high level when classified in each aspect, it was found that 
tourists traveling to Rayong province were satisfied with service quality at a high level. And 
in terms of trust expectations concrete employee response Service reliability and 
perception of service quality, which is at a high level of trust Concrete Service reliability 
employee response and the care aspect respectively. The tourists are focus on Samet 
Island where is the natural travelling and has the nice cultural. The tourists are expected 
that the beautiful environment, nice beach and safety road.  
Keywords: Service quality, travel 
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Abstract  
 This paper investigated the components of social studies research in Thailand 
during the 1964 – 2017 period. The population comprised of 1,569 theses on social 
studies or on the substance or subject areas of social studies, religion, and culture, which 
was fully completed and published in the same period. These works were derived from 
ThaiLIS (Thai Digital Collection); the database of the full content theses was gathered 
from 11 universities nationwide. The research tools were an analytical survey and an 
analytical record of thesis characteristics, with details of the tools. The quantitative data 
were analyzed using frequency and percentage. The qualitative data were applied with 
an enumeration technique and content analysis.  
 The findings of the analysis and the synthesis revealed that 98.92% are master’s 
theses and 1.08% are doctoral dissertations. The six components were 1) Types of 
research - quantitative research: 98.41%; 2) Research objectives – to develop 
media/innovation/learning activity package/learning management plan: 29.89%;                       
3) Populations and sample groups – students: 66.41%; 4) Research tools – questionnaire: 
52.39%; 5) Statistical methods – mean: 72.59%; and 6) Quality tests for research tools – 
validity: 71.06%.   
Keywords: Analysis, synthesis, research components, social studies, Thailand 
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Abstract 
  Research objectives 1. To study the current situation of cassava cultivation of 
cassava planter in the special economic zone in the Eastern Region of Thailand Is a 
quantitative research (Quantitative Research) by using survey research and descriptive 
research. The sample group used in the research was Tapioca farmers in the special 
economic zone in the eastern region of ThailandSampling by the percentage of cassava 
farmers and according to Taro Yamane's statistical table, 95% confidence level. The 
sample group was 345 people. The research tool was a questionnaire. Statistics used in 
the research were percentage, mean, standard deviation. 
  The research found that 
  Cassava planter in the special economic zone in the eastern region of Thailand 
Mostly male Aged between 41–60 years with marital status Have a low education level, 
a bachelor's degree And have an average annual income between 50,000 - 99,999 baht 
Source of funds for farmers. Most cassava comes from agricultural cooperatives. When 
harvesting, the products will be distributed at the purchasing point in the community. As 
for the sourcing of varieties for planting, most farmers, cassava farmers will keep the 
original varieties themselves. Because planting of cassava for a period of 11 years or 
more and the tendency of planting cassava in the future will grow as much as before or 
may decrease the amount of planting In management to increase the yield of cassava to 
the cassava industry in the special economic zone in the eastern region of Thailand 
Overall at a moderate level Sort by order from average to descending as follows1) Safety 
2) Reducing production costs 3) Planning 4) Delivery of products 5) Development and 
increasing work skills to increase productivity 6) Morale and morale Work 7) Adopting 
new technology into the production process 
Keywords: management, cassava, economic area 
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Abstract  
  The growth of online marketing is undeniably bring a positive impact on 
businesses.  As consumer start to engage in social media platform to buy products and 
services, the landscape is changing and a new type relationship is formed. Hence, this 
study is attempted to examine the relationship between relationship quality (RQ) and 
customer retention among online entrepreneurs in Malaysia.  The result of this study 
expects to develop an understanding of relationship quality among courier services 
provider and online entrepreneurs as well as in managing business-to-business 
relationship.   
Keywords:  relationship marketing, relationship quality, customer retention 
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FULFILLING THE NEEDS FOR EMPLOYABILITY: ADDRESSING ISSUES OF 
COMMUNICATION SKILLS OF FRESH GRADUATES FROM THE PERSPECTIVES 
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Abstract 
  Malaysian employers prefer prospective employees and present employees to 
be equipped with sufficient communication skills (soft skills) in order to improve the 
quality and efficiency of their organisations.  Undoubtedly, effective communication has 
become one of the general benchmarking parameters for selecting suitable employees. 
They hope the employees they hired are able to communicate well among colleagues 
in order to deliver quality services to their clients. In line with the advancement of 
Internet of Things (IOT) and social media, the four Cs in workplace: Critical thinking, 
Communication, Collaboration, and Creativity (the “four Cs”) are integrated in staff 
training programmes.  This research paper investigates the perspectives and opinions of 
three employers (government, semi-government and private) on their current workers 
(ex-graduates) who they hired to operate in their organisations.  This exploratory study 
examined the current levels of communication skills of fresh graduates and the actual 
communication skills perceived by three respective Malaysian employers. The primary 
data was collected using semi-structured interviews with three employers from 
government sector, semi-government sector and private industry respectively in Kubang 
Pasu District, Kedah, Malaysia. This study uses two qualitative research methods, namely, 
survey and two series of semi-structured interviews. This paper looks at the dire needs 
for curriculum changes that would address some of the issues of employability, 
especially those pertaining to the communication skills levels of Malaysian fresh 
graduates.  In doing so, it will answer the following questions: (1) What are the current 
levels of communication skills of Malaysian public university fresh graduates?; (2) What 
are the required levels of communication skills of these fresh graduates according to the 
employers? and (3) What changes in the curriculum that would help to narrow the gap 
between their levels of communication skills and the required levels set by the 
industries?  Based on the data collected, the employers similarly resonate the needs to 
improve the effectiveness of communication skills especially the English communication 
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skills. In securing employment, prospective employees who are now students at varsities 
need to build their competent communicative skills as well as self-confidence in order 
to fulfill future organisations’ goals.  These employers expect universities as training 
agencies should be able to produce capable and functional persons can work effectively 
on unfamiliar problems in unfamiliar contexts as well as on familiar problems in familiar 
context.  Since this is mini exploratory study, the number of participants were very few 
but it was an advantage since the semi-structured interviews sessions were conducted 
twice for each employer.   Efforts should be directed towards improving the quality of 
training in enhancing not only the efficiency of staff to deal with customers diligently but 
also in communicating effectively with their clients.  They anticipate prospective 
employees to be well-equipped with generic or transferable skills that can enhance not 
only their chances of employment in organisations but also increase their chances of 
getting hired by organisations.  They stress the need for Higher learning institutions (HLIs) 
to focus on equipping their graduates with good communication skills needed by their 
future employers.  Education and training are considered to be important aspects that 
universities should inculcate in their graduates. 
Keywords: Employability, communication skills, undergraduates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่10 
The 10th Hatyai National and International Conference 

352 

 

Development and Management Guildelines of Hot Spring, Betong District, 
Yala Province. 
 
Vinita Ruengpan1*, Vichit Rangpan2, Nittaya Ruengpan3 and Wachiraporn Rangpan4 
 
1 A master student, Department of Master of Business Administration, Faculty of Tourism 

management program, Assumption University 
2 Environmental Science, Faculty of Science, Technology and Agriculture Yala Rajabhat University  
3 Faculty of education Yala Rajabhat University  
4 Student of Rangsit University 
*Corresponding author, E-mail: Kwangvi95@gmail.com 
 
Abstract 
 Academic article on development of Development and Management Guildelines 
of Hot Spring, Betong District, Yala Province. Betong district, Yala province was a 
presentation of guidelines from the teaching and learning process, using the case study 
method to find solutions to the problems of the local community together.  
 It was found that the current scenario about tourism development and 
management in Hot Spring, Betong District, Yala Province, Thailand has deteriorated and 
the shop has been reduced. Due to the conflict issues in three southern provinces in 
Thailand. Therefore, this situation effects to the cost for management and development. 
From interview with members of the community, and using the group discussion process 
of 25 students and EFR techniques using 24 experts. The consequence for future 
management and developed should be a set of public groups to be involved with the 
government in the responsibility of planning management of hot springs in Betong 
district.  
 There were study groups of environmental resources as follows: 1) physical 
environmental resource group 2) Biological environmental resource 3) Value groups for 
the utilization of natural resources and the environment 4) life quality. Subsequently, 
the results of the study were analyzed to determine the status of environmental 
resources in order to develop a development plan at the area level in the above 
elements. 
Keywords: Educational Development, The Lesson, Development and Management 

Guidelines, Hot Spring, Betong District,  
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Abstract 
  This paper endeavors to demonstrate the adequacy and effectiveness of keyword 
technique as a vocabulary retention method. In the present study a group of controlled 
high-school classroom setting consisting of 43 students, aged between 16-18 years old, 
was aimed to investigate the effect on vocabulary immediate retention ability and 
explore the attitude toward the use of keyword technique. The took over five weeks. 
The instruments were a questionnaire exploring opinion toward the keyword technique, 
and vocabulary tests. The results showed the effectiveness of the keyword technique 
and the positive attitudes of the students.   
Keywords: Keyword Technique, Vocabulary retention 
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Abstract 

The 6th Hatyai University Run for Peace of Deep Southern Thailand and Non-Smoking 
Campaign - Winning for Her Highness Royal Princess Sirinthon Trophy was held on Sunday 16 
September 2018. 312 people responded to the survey by questionnaire. The result found 
that most of the respondents were women at 54.05% and men at 45.95% with aged range 
between 21 and 30 years old at 42.63%, less than 21 years old at 40.60% and between 30 
and 40 years old at 10.90%, respectively. Regarding to the participants, most of them were 
students (61.86%), ordinary people (27.56%) and officials in government sector (4.49%). The 
participants who have participated this competition for the first time were at 54.49%, who 
have ever participated 2-3 times previously were at 37.18%, who have ever participated 
more than 4-5 times were at 5.45% and who have participated every time were at 2.88%. 
The sampling group joined mostly in Fun Run (4 km.) 79.81%, and the rest in Mini Marathon 
(10.5 km.) at 17.95 %.   35.58% of the participants joined this competition because of health 
concern while 32.69 % of participants aimed to honor her Highness Royal Princess Sirinthon 
and 15.38 % of participants aimed to promote peace in deep southern Thailand. Most of 
participants received information from Facebook at 31.73%, secondly from university 
website at 26.93% and from friends or relatives at 21.47. Regarding to the possibility to rejoin 
this competition again next year, 81.73% of participant in the survey would come back again 
next year while 4.17% of participants would not be sure and 1.28 % would not be 
interested. 
Keywords: Run for Peace, Deep Southern Thailand, Non -Smoking Campaign 
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Abstract 
Thai society is multi-cultural where people respect differences of religions and 

cultures as a way of life. Islam also consists of its own identities, especially the Quran 
recitation; however, the influences, environment, and changes of the society have 
altered much on its cultures, traditions, and customs. These make some of Islamic 
practices disappear from the memory of youths. Hatyai University has foreseen the 
significance of living in the multi-cultural society, and run the Koree, Murottal, and 
Anasyid recitations competition in order to maintain the culture of Muslims. The Quran 
recitations will promote peaceful living in the society. The overall picture of the 
assessment of Arts and Cultural Festival Project: “The 3rd Koree, Murottal, and Anasyid 
Recitations Competition for Peace in the South” is found that the participants are 
satisfied with the project, averagely at the high level at 3.85. Separately, it is found that 
the benefits of the project reach the highest mean at 3.97, followed by work 
performance at 3.84, while the public relations and facilities have the mean at 3.82 and 
3.71 respectively.      
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