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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดประชุมวิชาการประจ าปี  เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการน าเสนอผลงานการวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ  เป็นสถานที่ในการสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายทาง
วิชาการ  การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่  8  จัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557  ประเด็นของการเสวนาในงาน 
เป็นการตั้งค าถามกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม     

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ถูกตั้งค าถามเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยได้ท างาน  
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและพื้นที่ของตนหรือไม่  การที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้า  
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมของตนอย่างไรบ้าง  ที่จะส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ 
และได้เตรียมบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการท างานร่วมกับภาคการผลิต ภาคการศึกษา ฯลฯ  รวมทั้งชุมชน และสังคม  
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่  การอภิปรายน าในการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน
มาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานเพื่อรับใช้สังคม  อาทิ  ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    นายตติยะ หวังศุภกิจโกสล  รองกรรมการ ผู้จัดการบริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จ ากัด
นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ  อาทิ  รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  รองศาสตราจารย์
ไพโรจน์ คีรีรัฐ   นายสมหมาย ปาริจฉัตต์    ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย      
นายประวิทย์ หลักบุญ ดร.เดชชัย ดวงแสง  ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม 

 

ในนามของผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณคณะวิทยากร  ผู้น าเสนอผลงาน  ผู้เข้าประชุมทุกท่านตลอดจนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและช่วยเหลือท าให้การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  และหวังว่าทุกท่านจะให้เกียรติเข้า
ร่วมงานวิชาการอื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจักด าเนินงานในโอกาสต่อไป  

 
 
 

                                                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ 
                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญ 
 

           หน้า  
 การจัดการเรยีนรู้แบบเพาะพันธ์ุปญัญาต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนท่ีสอดคล้อง    1 

กับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21:  ภาพสะท้อนของครูผู้ร่วมโครงการ 
        ดร. สุขวิทย์ โสภาพล  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 การศึกษาทัศนคติของนักเรยีนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาต่อการจัดการเรยีนรู้    3 
แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) กับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
นายจกัรพันธ ์แสงทอง  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน     5 
กรณีศึกษา โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวทิยานุสรณ ์
นางจิตติมา วัฒราช   โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อ าเภอส าโรง จังหวัดอบุลราชธานี 
 

 ผลการเรยีนรู้ของนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคมภายใต้การเรยีนรูแ้บบ RBL ที ่    7 
สอดคล้องกับ 7C ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
นางสาวเสาวนิตย์  สมบูรณ์  โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
 

 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยเรื่อง “ยางนาศึกษา” ต่อทัศนคติของคร ู    9 
และนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน สอนแก้วว่องไววิทยา 
นางพรธิดา  โสมาบุตร  โรงเรียนสอนแก้ววอ่งไววิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 

 การเรยีนรู้จากชุมชนสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21      11 
นายสุรวุฒิ ยุทธชนะ  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 การเปลีย่นแปลงของนักเรียนท่ีเกดิจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย   13 
ของนักเรียนโรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์   
นายเมธี หินทอง   โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จังหวัดยโสธร 
 

 การศึกษาทัศนคติที่มตี่อกระบวนการเรยีนรู้แบบ RBL กับโครงงานเทาน้ า    15 
ของโรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา จังหวัดอบุลราชธาน ี 
นายพิพัฒน ์อินทนา  โรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา อ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอบุลราชธานี 
 

 การศึกษาทัศนคติที่มตี่อกระบวนการเรยีนรู้แบบ RBL กับโครงงานผ้ากาบบัว   17 
ของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธาน ี
นางสาวยพุาพรรณ วรรณสาย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี  
 

 การศึกษาการหา้มเลือดจากยางของกล้วยโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย   19 
นายธัญกร อรัญโสติ  โรงเรียนกูจ่านวิทยาคม อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จังหวัดยโสธร  
 

 การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบากันเคย จังหวดัสตลู      21 
ผศ.สุจิตราภรณ์ จุสปาโล  คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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สารบัญ 
 

           หน้า  

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรมของโรงแรมราวดี   23 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ต าบลชะแล้ อ าเภอสงิหนคร จังหวัดสงขลา     25 
นางสาวณัฐธิดา บุญเรือง  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 แนวทางในการจัดการภยัพิบัติด้านภัยแล้งที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยกระบวนการ  27 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน    
รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การ : การทบทวนวรรณกรรม     29 
นางสาวสรัญณี อุเส็นยาง  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและสนบัสนุนการพัฒนาองค์กรไม่แสวงหาก าไร : กรณีศึกษา  31 
การพัฒนาศูนย์วิจัยกฏีวิทยา ป่าไม้ที่ 1 จังหวัดล าปาง 
นายศตวรรษ วรรณพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 ลักษณะพันทางในเพลงและดนตรปีระกอบลเิกร่วมสมัยเรื่อง "ยักษ์ตวัแดง"      33 
นางสาวนีลชา เฟือ่งฟูเกียรติ  สถาบันวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 แนวทางการบูรณาการข้อมลูท้องถิ่นสู่งานงานบริการวิชาการ ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม   35 
งานวิจัย  การเรียนการสอน และผลงานสร้างสรรค์ 
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 การพัฒนารูปแบบการสอนที่เสริมสร้างการคดิอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  37 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษา  
ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง     
ดร.วรวัฒน์ บุญดี  สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   

 ผลการใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยาร่วมกับแผนผังรูปเพชรและมมุทั้งสี่ที่มีต่อเจตคติ   39 
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร ์    
นางสาวสุกัญญา สุขสบาย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบอุปมาเพื่อพัฒนามโนมตทิางวิทยาศาสตร์    41 
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    
นางพนิดา กันยะกาญจน ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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สารบัญ  
 

           หน้า 

 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกม เรื่อง ธาตุและสารประกอบ     43 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 
นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 การออกแบบและสร้างเครื่องฟักไข่ไก่แบบอัตโนมตัิขนาดเล็กท่ีควบคุมด้วย    45 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 
นายชัยพร อัดโดดดร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

 การพัฒนาของคัพภะวิทยาของหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos)    47 
       นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรี  คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 การแพร่กระจายของปรสิตภายนอกในปลานิล ที่เลี้ยงในกระชังบริเวณแม่น้ ามลู    49 
จังหวัดอุบลราชธาน ี  
นายบวัแกว้ วงอ านาจ  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 การเจรญิเติบโตในสภาพน้ าท่วมขงัและการฟื้นตัวหลังน้ าท่วมขังของหญ้าอาหารสัตว ์   51 
หกสายพันธุ ์
นางสาวสุภาพรรณ เพ็งเพชร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ    53 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    
นางจีริสุดา ค าสีเขียว  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 วิถีชีวิตและแบบแผนพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองห้าง   55 
ต าบลนาค า อ าเภอศรเีมืองใหม่ จงัหวัดอุบลราชธานี    
นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนต าบลธาตุ  จังหวัดอุบลราชธานี    57  
นางสาวสาวิตรี สิงหาด  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง   59 
ในพนักงานนวดแผนไทย 
นางสาวนิภาพร ค าหลอม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย  61   
เทศบาลนครอุบลราชธานี    
นายนิยม จันทร์นวล  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานและการประเมินความเสีย่งด้านอาชีวอนามัย  63 
และความปลอดภัย กรณีศึกษา รา้นรับซื้อของเก่าแห่งหน่ึง ในต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธาน ี    
นางสาวศิริพร วรรคสังข์  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 โรงเรียนต้นแบบดา้นความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     65    
นางลักษณีย์ บุญขาว  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 คุณภาพน้ าและปริมาณธาตุอาหารในดินตะกอนของบ่อเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม     67 
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 การศึกษาระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนร่วมกับพลังงานความร้อนทิ้ง   69 
เพื่อการประหยัดพลังงาน 

        นายพิเชษฐ์ เนื้อนวล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 การศึกษาการผลติเกลือสินเธาวด์ว้ยพลังงานแสงอาทิตย์        71 
นายทวีศิลป ์จันทรังษี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 การสังเคราะห์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์โดยวิธีแอโนไดเชช่ัน     73 
       ดร.บัวกัน ส าราญ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุเก็บสะสมความร้อนส าหรับเครื่องอบแห้ง   75 
พลังงานแสงอาทิตย์    

       นายสุพล แนวตัน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กโดยใช้น้ ามันดเีซลร่วมกับไฮโดรเจน     77 
นายจตภุูมิ พวงช่อ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 ต้นแบบเครื่องออกก าลังกายผลติพลังงานไฟฟ้า         79 
นายอภิสิทธิ์ ศิริบูลย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 การออกแบบเครื่องอัดถ่านแบบกระแทกโดยใช้แรงคน      81    
นางสาวชนิดา ป้อมเสน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องช่วยเดินอัตโนมัตสิ าหรับเวชศาสตร์ฟืน้ฟู       83 
รศ.ประกาศิต ตันติอลงการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ผ่านระบบสังคมออนไลน ์ 85 
นางสาวสุนันทา กลิ่นถาวร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 ระบบแสดงผลสภาพอากาศทางไกล          87 
นายประสิทธิ์ นครราช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 การจ าแนกขนาดของไขไ่ก่ด้วยวิธีการวิเคราะหผ์ลจากภาพ     89 
นายจกัรกฤช เหลา่สาย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
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 การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดข้อมลูที่ถูกเข้ารหัสความปลอดภัย     91 
นายวโิรจน์ ชูสงฆ ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 การผลิต indole-3-acetic acid ของ Bacillus pumilus A1_YM_1     93 
ด้วยน้ าตาลทรายขาว นม UHT และไข่แดง     
นายขจรพงศ์ ดาศรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

 ผลของสารสกดัใบบัวสาย (Nymphaea pubescens) ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล   95 
(Oreochromis niloticus)    
ดร.พักพล มุ่งลือ  สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 

 ผลการปรับปรุงคุณภาพเปลือก-ซังข้าวโพดด้วยยูเรียต่อคณุค่าทางโภชนะและการย่อยได้  97 
โดยวิธี In Vitro technique     
นายธันวา ไวยบท  คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดอ่อนกระเจยีวขาว         99 
นางสาวศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 

 สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดแคลลสั การสร้างต้นใหม่ และการเปลีย่นแปลง  101 
ทางสรีรวิทยาของแคลลัสของข้าวพันธุ์ขาวตาแห้งในสภาพที่มีความเครียดเกลือโซเดียมคลอไรด์ 
นางสาวขวญัเดือน รัตนา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

 การขยายพันธ์ุและการออกดอกกุหลาบหนูในสภาพปลอดเช้ือ        103 
นางสาวเยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

 ผลของสารแพคโคลบิวทราซอลตอ่การเจรญิเตบิโตของ Phalaenopsis amabilis    105 
ในสภาพปลอดเช้ือ 

       รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 การเปรยีบเทียบการเฝา้ระวังและควบคุมลูกน้ ายุงลายโดยอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลโพนโก  107  
อ าเภอสนม จังหวดัสรุินทร ์
นางสาวสุวิมล นามสวา่ง  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผลของกระเทียมไทยและกระเทียมจีนในกิมจิต่อการตายของไข่พยาธิไส้เดือนหม ู     109 
นางสาวริสา พุทธนา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผลของความร้อนจากไมโครเวฟตอ่อัตราตายของไข่พยาธไิสเ้ดือนหมูที่ปนเปื้อนในผัก      111 
นางสาวสุภาพร ฮดค า  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 การจัดการขยะตดิเช้ือของผู้ป่วยเบาหวานท่ีฉีดอินซูลิน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ  113 
นายสมเจตน์ ทองด า  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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 การปนเปื้อนโลหะหนักในตะกอนบริเวณแนวรั้วไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย   115 
นายชยา สวุรรณภูมิ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้ผลิตน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลเอือดใหญ่      117   
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี   
นางอมรรัตน์ วงษ์กลม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

 การเปรยีบเทียบการแสดงออกของโปรตีนไวเทลโลจีนินในตับและอณัฑะ      119 
ของปลาซิวข้าวสาร 2 ชนิด (Oryzias spp.) ต่อ 17α-ethinylestradiol ในการเป็นตัวบ่งช้ี 
ทางชีวภาพในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
นายอรินทม์ งามนยิม  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน้ าส าหรับกระบวนการย้อมฝ้าย     121 
ในครัวเรือน   กรณีศึกษา ความเหมาะสมของการลดปริมาณสีย้อม    
ดร.วรรณา สายแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

 การสร้างแม่พิมพ์สญุญากาศด้วยเทคโนโลยี FDM กรณีศึกษากล่องพลาสติกใส        123 
นายประวิทย ์ตฤณรัชตเมธี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 เครื่องหั่นและบดเนื้อสัตว์             125 
ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 การวิจัยศึกษาอิทธิพลของความรอ้นที่มีผลต่อการหดตัวของช้ินงานด้วยเหล็ก      127 
เกรด SS400 จากกระบวนการเชื่อมมิก     
ผศ.จักรินทร์ น่วมทิม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุร ี

 การวิเคราะห์จดุเสยีในการหล่อทองเหลืองวิธีขี้ผึ้งหายแบบโบราณโดยการหล่อในแม่พิมพ์    129 
แบบปิด : กรณีศึกษาการหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว     
นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 ศึกษาสมบัติวสัดผุสมเพื่อใช้ท าใบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า         131 
ผศ.ร าพึง เจริญยศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุร ี

 การสังเคราะห์และพสิูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์คาร์บาโซลเป็นสารเรืองแสงสีน้ าเงิน    133 
ส าหรับอุปกรณไ์ดโอดเรืองแสงสารอินทรีย ์    
นางสาวธิติมา ศิริเริ่ม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
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 การสังเคราะห์และพสิูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์แนพธาลิไมด์ ส าหรบัไดโอดเรืองแสงอินทรีย์     135     
นางสาวธิดารัตน์ แสงชาติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

 ลักษณะการคงรูป สมบัตเิชิงกลและการทนต่อน้ ามันของยางผสม        137 
ระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติ อิพอกไซด์    
ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 
 การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจดักิจกรรมการสร้างนิทาน     139 

ด้วยการปั้นโดยใช้สื่อแอนิเมช่ัน    
นางสาวปารัชญ ์ชุมเสน  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

 การศึกษาความสามารถด้านการคดิเช่ือมโยงของเด็กปฐมวัยทีไ่ดร้ับการจัดประสบการณ์     141 
โดยใช้แผนภมูิแบบเวนน์    
นางสุภฤกษ ์จันทมงคล  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรูค้ณติศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้     143 
แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกการลบและบวกลบระคน  
จ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไมเ่กิน 1,000 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2    
นางสาวสุกัญญา จันคูเมือง  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน โดยการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD      145 
เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    
นายจกัรพงศ์ วงษ์จันทร์แดง  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ทักษะกระบวนการท างาน กลุม่สาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ  147 
และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเหด็นางฟ้า ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6    
นางวราย ุปักษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานและจติส านึกในการท างานโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอน      149 
ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวสี์ เรื่อง การท าขนมปุยฝ้าย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    
นางสาวจริยา สงเคราะห์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรแ์ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้       151 
แบบสืบเสาะหาความรู้ในวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางเคม ี
นายสุรเชษฐ์ ไชยดี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พันธะไอออนิก โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้      153 
แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกมกลุ่มแข่งขัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
นางบัณฑิตา ปิ่นหอม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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           หน้า  

 การพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมตขิองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง กรด-เบส    155 
โดย กิจกรรม ท านาย-สังเกต-อธิบาย     
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้พืชในท้องถิ่น    157 
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 การใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเปน็แหล่งเรียนรู้    159 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและเจตคตติ่อวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
นางสาวแสงรวี รุณวุฒิ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 การพัฒนาทักษะการคดิขั้นสูงและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียน    161 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  
เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชมีดอก     
นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ   163 
ด้วยการจดัการเรียนรู้สืบเสาะแบบ 5E และเกมวิทยาศาสตร์    
นางสาววารุณี ไชยรงศรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 การศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ    165 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้    
นางพัชรพรรณ บุ่งอุทุม  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สมดุลกลโดยใช้การทดลองอย่างง่าย  167 
นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิและความรู้คงทนเรื่องกฎของโอห์ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   169 
โดยใช้การทดลองอย่างง่าย 
นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 การเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรยีน เรื่องกลศาสตร์ของไหลด้วยชุดการทดลองอเนกประสงค์    171 
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

 การพัฒนาโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจในการใช้เทคโนโลย ี   173 
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา    
นางธัญทิพย ์คล่องตา  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 การประเมินสื่อการสอนวิชาการบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลติสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   175 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์นนทบุรี     
ผศ.ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ     177 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม    
นายศุภศิว ์สุวรรณเกษร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
 

 การศึกษาผลกระทบต่อการเปิดประตูเขา้-ออก ประตู 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      179 
      นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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กําหนดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครัง้ท่ี 8 

“การพัฒนาท้องถ่ินสู่ภมูิภาคอาเซียน: บทบาทมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม”  
(Local Development toward ASEAN:  Engagement University) 

ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี 

------------------------------------------------- 
 
วันพฤหัสบดีที ่17 กรกฎาคม พ.ศ.2557   
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-09.30 น. กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 กล่าวเปิดโดย รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

09.30-10.00 น.  พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
10.00-12.00น. เสวนา “บทบาทมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม” 

  โดย  ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

    ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที ่
        ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  

รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
         นายตติยะ หวังศุภกิจโกสล รองกรรมการผูจั้ดการ บริษัท เอ่ียมศิริแป้งมัน จํากัด 
 ผู้ดําเนินรายการ: นายนพภา พันธ์ุเพ็ง  

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. นําเสนอผลงานวิจัย (รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 14.30-14.45 น.)  
ห้อง ballroom AB: เพาะพันธ์ุปัญญา 

 ห้อง ballroom C: งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา 
ห้อง U3: งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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ก าหนดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 8 

“การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”  
(Local Development toward ASEAN:  Engagement University) 

ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

------------------------------------------------- 
 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น.  พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการดีเด่น ณ ห้อง ballroom C 
09.30-12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย (รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.00-10.15 น.)  

ห้อง ballroom C : การบริหารจัดการน้ า 
 ห้อง U2 : งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และพลังงาน 

ห้อง U3 : งานวิจัยด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

----------------------------- 



 

 

 

 

 

ผลงานน าเสนอภาคบรรยาย 

ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่  8 

 

 

17 – 18 กรกฎาคม 2557 

อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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การจัดการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญาต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน 
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 : ภาพสะท้อนของครูผู้ร่วมโครงการ 

สุขวิทย์ โสภาพล* และอุทัย อันพิมพ ์
สาขาการจัดการธุรกิจ  

 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี  
* E-mail: sukhawit@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(3R7C) ของนักเรียนจ านวน 372 คน  ที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  จากข้อมูลการสะท้อนของครูผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 89 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 10 โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ที่มีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning: RBL) ทั้งนี้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C) ประกอบด้วย  
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าใจความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม การร่วมมือท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า การสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การจัดระเบียบข้อมูล
และการตีความหมายข้อมูล บนฐานคิดของ 3R7C จากการศึกษาพบว่า ครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน 
หลังเข้าร่วมโครงการที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1. การร่วมมือ ท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 2. การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา 3. ทักษะการเรียนรู้ 4. การสื่อสาร 5. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : โครงงานฐานวิจัย  ทักษะแห่งศตวรรษที ่21  3R7C  เพาะพันธ์ุปัญญา 
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Learning Management According to “The Model of Wisdom Cultivation”  
Affecting to Changing of Students Coinciding with 21st Century Skills: Teachers’ 

Reflection 

Sukhawit Sopapol* and Uthai Unphim 
Business Management 

Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail: sukhawit@gmail.com 

 
Abstract 

The purpose of this study was to analyze changing of 372 students under wisdom cultivation 
project that coincide with the 21st century skills (3R7C) reflected by 89 teachers from 10 secondary 
schools in Ubon Ratchathani and Yasothon province  that join to the project as advisers for students’ 
project under Research-Based Learning (RBL). The 21st century skills consist of 3R (reading, writing, and 
arithmetic), and 7C (critical thinking and problem solving, creativity and innovation, cross-cultural 
understanding, collaboration, teamwork and leadership, communications, information and media 
literacy, computing and ICT literacy, career and learning skills. The tool used for data analysis was 
qualitative methodology consisting of data arrangement and interpretation. The study showed that the 
changes of student found to be coincided with 21st century skills after learning under research-based 
learning management were teamwork and leadership communications, critical thinking and problem 
solving, career and learning skills, communications, information and media literacy, and ICT literacy 
respectively.   
 
Keywords: Research-Based Learning, 21st Century Skills, 3R7C, Wisdom Cultivation 
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การศึกษาทัศนคติของนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
จักรพันธ ์แสงทอง 

หลักสูตรสาขาประวัติศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 E-mail : yaitotle@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ์การท าโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 372 คน  
จาก10 โรงเรียนเครือข่าย โดยแยกวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนมีทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธพิสัย (Cognitive 
domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) และ ด้านจิตพิสัย (Affective domain)  จากการศึกษาเรื่องเล่า
ประสบการณ์การท าโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน พบว่านักเรียนมีทัศนคติในด้านทักษะพิสัยมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 
42.04  ด้านจิตพิสัยคิดเป็นร้อยละ 30.23  ด้านพุทธพิสัยคิดเป็นร้อยละ 27.73 จะเห็นว่าทัศนคติด้านทักษะพิสัยของ
นักเรียนมากท่ีสุด เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยเน้นให้นักเรียนคิดอย่างมีระบบ การลงพื้นที่ส ารวจ
และเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลที่ได้ รวมถึงการน าเสนอหน้าช้ันเรียน  จนเกิดการพัฒนาทักษะ 
การท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสืบค้น  โดยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของเปอร์เซ็นต์ 
ทั้ง 3 ด้านข้างต้นนี้ เมื่อน าไปวิเคราะห์ผลตามโมเดลการศึกษาในศตวรรษท่ี21 (3R7C) จะสามารถประเมินการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานฐานวิจัยที่สะท้อนผ่านทัศนคติของนักเรียนได้ 

 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 3R7C 
 
 
 
 
 
 
  



The 8th UBU Conference Abstract | 17-18 July 2014 

 

4 
 
 
 

The Study of Students’ Attitude on Pohpanpunya Project  
in Research-Based Learning and 21st Century Skill 

Jakapan  Sangthong 
Department of Humanity ,Faculty of Liberal Arts 

Ubon Ratchathani University 
E-mail: yaitotle@gmail.com 

 
Abstract 

The objective of this study was to examine students’ attitude after the participation on 
Pohpanpunya project. The study focused on studying the students’ reflection and their experience on 
making project using RBL learning process towards three aspects: knowledge, skills and attitude. There 
were 372 students from 10 schools network participated in this study. The result of this study showed 
that, students had attitude most on skills, attitude and knowledge (percentage 42.04, 30.23 and 27.73) 
respectively. The result showed that the percentage of students’ skills was the most.  It was because of 
the RBL learning process led students knew how to system thinking, survey, collect data analyze and 
discuss about the data. Including the how to present the project in front of class. These helped student 
in developing the team-work skill, solving problem skill, and finding reasonably skill. The difference 
percentage of 3 parts had significant. Because it could be analyzed the results by model studies in with 
the 21st skill (3R7C) which could assess in Research-Based Learning (RBL) through the attitude of the 
students. 

 
Keywords : Research-Based Learning (RBL), 21st Century Skills, 3R7C  
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน :  
กรณีศึกษาโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 

จิตติมา วัฒราช1  และ สภุาพร พรไตร 2* 
1โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี   

 2ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
*E-mail: sporntrai@gmail.com 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา การวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา การคิดเชิงระบบ และการเขียนค้าโครงงานวิจัย ขั้นที่ 2 การด าเนินการ
วิจัยของนักเรียนภายใต้การให้ค าแนะน าของครูที่ปรึกษา ใช้เวลาประมาณ 1 ภาคการศึกษา และขั้นที่ 3 การวัด 
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Cognitive 
domain) ด้านทักษะกระบวนการ (Psychomotor domain) และด้านเจตคติ (Affective domain) โดยนักเรียนสะท้อนว่า 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 38.74 รองลงมา คือ ด้านเจตคติคิดเป็นร้อยละ 34.23 และ
ด้านทักษะกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 27.03 ตามล าดับ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะกระบวนการ ประกอบด้วย
ประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับความถี่ของการให้ข้อมูลดังนี้ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะการทดลอง ทักษะ
การท างานเป็นระบบ และทักษะการแก้ปัญหา ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน 
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The Effects of Research-Based Learning on Students’ Changing: 
A Case Study for Khok Sawang Khum Wittayanusorn School   

 
Jittima Wattarach1 and Supaporn Porntrai2* 

1 Khok Sawang Khum Wittayanusorn School, Samrong District, Ubon Ratchathani  
2 Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University   

*E-mail: sporntrai@gmail.com 

Abstract 

This research aimed to study students’ changing in case of Khok Sawang Khum Wittayanusorn 
School when the research-based learning was implemented for Pohpanpunya Project. The research 
method comprised of 3 steps. Step 1, preparing students using contemplative education activities, 
system thinking, and writing research proposal. Step 2, doing science projects by students under the 
supervision of their advisors. This step took one semester to be done. Step 3, Evaluating students’ 
changing after the project was completed. The results indicated that students’ changing was found in 3 
aspects of education domains which are cognitive, psychomotor, and affective domain. The data from 
documentary analysis of students’ reflection show that changing in cognitive domain was highest 
followed by affective domain and psychomotor domain. The percentages of changing were 38.74, 34.23, 
and 27.03 respectively. In case of psychomotor domain, students reported that their skills were changed 
to be better in teaming collaboration, thinking, experimentation, system working, and problem solving, 
respectively. 
 
Keywords : Research-based Learning, Pohpanpunya Project, Student Changing 
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การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนโรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 

   
เมธี หินทอง1 บุญสิทธิ์ จันทรห์อม1 พรฤด ีมีชัย1 สุภัชชา เพญ็จันทร์1 และ ปุรมิ จารุจ ารัส2* 

1โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail: scpurija@ubu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง  
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์จ านวน 46 คน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม  
กลุ่มละ 4- 5 คน รวมระยะเวลา 80 ช่ัวโมง โดยใช้การสอนแบบโครงงานฐานวิจัย  ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยโดยเริ่มจาก 
น านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมความคิดเชิงระบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดเชิงเหตุผลในโจทย์หรือปัญหาของโครงงาน  
ที่นักเรียนสนใจ ซึ่งน าไปสู่การคิดหัวข้อโครงงานเพื่อเขียนโครงร่างของโครงงานท่ีนักเรียนสนใจ จากนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติ
โครงงานฐานวิจัยของแต่ละกลุ่ม โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้นี้โดยอาศัยการสะท้อน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า  นักเรียนมีการเปลี่ยนในด้านทักษะกระบวนการมากที่สุด (ร้อยละ 63.73) นอกจากนี้ 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นคนใจกว้างมากที่สุด (ร้อยละ 40) รองลงมาคือ เป็นคนกล้าตัดสินใจ (ร้อยละ 32)  
ตามคุณลักษณะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ที่ก าหนดโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) งานวิจัยนีส้ามารถ
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนโรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  สามารถใช้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านทักษะกระบวนการและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  
ค าส าคัญ : โครงงานฐานวิจัย ปฏบิัติการความคิดเชิงระบบ การสะท้อนผลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ  
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The Change of Students in Khamkhueankaeochanupatham School  
Resulted from Learning Management Based on Research-Based Learning 

Methee Hinthong1 Boonsit Chanhom1 Pornrudee Meechai1 Supacha Penchan1 and Purim Jarujamras2* 
1Khamkhueankaeochanupatham School, Khamkhueankaeo, Yasothon   

2Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University  
*E-mail: scpurija@ubu.ac.th 

 
Abstract 

 The purpose of this research is to observe the changing process of learning of 80 students 
from grade 11 (Matthayomsueksa 5/4) of Khamkhueankaeochanupatham school divided 4-5 person per 
group during 80 hours which was treated with research-based learning (RBL) method. Firstly, research-
based learning method was applied to the target students. The proposed activity could help students 
to think based on rationale and results. These could motivate students to generate their interested 
research topics and also projects. The project of students has been carried out then based on RBL 
method. The refection of learning from students was collected after process of learning as mentioned 
above was accomplished. The results showed that the students had the changing process skills at the 
most (63.73%). Furthermore, students also had the changing broad-minded behavior at the most (40%) 
and the changing braver skill (32%), respectively followed up the students in the 21st  century skills 
which was stated by the basic education core curriculum. In conclusion, the learning management 
based on RBL of students from Khamkhueankaeochanupatham school was able to change the process 
skills of students and meet the demand of the 21st century skills. 
 
Keywords : Research-Based Learning (RBL), System Thinking, Reflection of Learning, Process Skills 
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การศึกษาทัศนคติที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ RBL กับโครงงานผ้ากาบบัว 
ของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี  

 
ยุพาพรรณ วรรณสาย1 กัตตกิา ปานะ1 อิทธิพล อุดมวรรณ1 ปิยาภรณ์ เขยีวหวาน1 มุกธิดา ข ามี1 และ จักรพันธ ์แสงทอง2* 

1โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  
2สาขามนุษยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

*E-mail: tt_wannasai@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนหลังจากที่ เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ์การท าโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 คน  
โดยแยกวิเคราะห์ว่า นักเรียนแต่ละคนมีทัศนคติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ จากการศึกษา 
เรื่องเล่าประสบการณ์การท าโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทัศนคติในด้านทักษะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
36.45 ด้านเจตคติ คิดเป็นร้อยละ 35.51 ด้านความรู้  คิดเป็นร้อยละ 28.04 จะเห็นได้ว่าทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
ของนักเรียนมากท่ีสุดใกล้เคียงกับเจตคติที่ได้  เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยเรื่องผ้ากาบบัว  เน้นให้
นักเรียนคิดอย่างมีระบบ การลงพื้นที่ส ารวจและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลที่ได้  รวมถึงการน าเสนอ 
หน้าช้ันเรียน  จนเกิดการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสืบค้นอย่างมีนัยส าคัญ  

 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) การศึกษาทัศนคติ  โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



The 8th UBU Conference Abstract | 17-18 July 2014 

 

10 
 
 
 

The Study of Students’ Attitude on RBL Leaning Process in Kabbua Fabric Project 
of Hoksibpansawittayakom Ubonratchathani School 

Yupapan Wannasai1 Kattika Pana1 Itthipol Udomwan1 Piyapron Khiewwarn1 Moukthida Khammee1 and Jakapan Sangthong2 

1Hoksibpansawitthayakom Ubonratchathani School 
2Department of Humanity, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University   

*E-mail: tt_wannasai@hotmail.com 
 

Abstract 

 The objective of this study was to examine students’ attitude after the participation on 
Pohpanpunya project. The study focused on studying the students’ reflection and their experience on 
making project using RBL learning process towards three aspects: knowledge, skills and attitude. There 
were 45 students participated in this study. The result of this study showed that, students had attitude 
most on skills, attitude and knowledge (percentage 36.45, 35.51 and 28.04) respectively.  The result 
showed that the percentage of students’ skills and the percentage of students’ attitude were close to 
each other.  It was because of the RBL leaning process led students knew how to system thinking, 
survey, collect data analyze and discuss about the data. Including the how to present the project in 
front of class. These helped student in developing the team-work skill, solving problem skill, and finding 
reasonably skill. 
 
Keywords: Research-Based Learning (RBL), Study of Student’ Attitude, Pohpanpunya Project 
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การศึกษาทัศนคติที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ RBL กับโครงงานเทาน  า 
ของโรงเรียนน  าขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี  

พิพัฒน์ อินทนา1 และ จักรพันธ์ แสงทอง2* 
1โรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา อุบลราชธาน ี 

2สาขามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
*Email: pp_intana@Hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
การศึกษาครั้งนี้  ได้ศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ์การท าโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 31 คน  
โดยแยกวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนมีทัศนคติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ จากการศึกษา 
เรื่องเล่าประสบการณ์การท าโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน พบว่านักเรียนมีทัศนคติในด้านทักษะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
53.39  ด้านเจตคติ คิดเป็นร้อยละ 32.20  ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ  14.41 จะเห็นได้ว่าทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
ของนักเรียนมากที่สุดใกล้เคียงกับเจตคติที่ได้ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยเรื่องเทาน้ า  
เน้นให้นักเรียนคิดอย่างมีระบบ การลงพื้นที่ส ารวจและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลที่ได้ รวมถึง  
การน าเสนอหน้าช้ันเรียน  จนเกิดการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสืบค้น  
อย่างมีนัยส าคัญ   
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) การศึกษาทัศนคติ  โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 
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The Study of Students’ Attitude on RBL Leaning Process in Spirogyra Project 
of Namkoonwittaya School, Ubon Ratchathani 

Pipat Intana1 and Jakapan Sangthong2* 
1Namkoonwittaya School  

2Department of Humanity, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University   
*E-mail: pp_intana@hotmail.com 

 
Abstract 

 The objective of this study was to examine students’ attitude after the participation on 
Pohpanpunya project. The study focused on studying the students’ reflection and their experience on 
making project using RBL learning process towards three aspects: knowledge, skills and attitude. There 
were 31 students participated in this study. The result of this study showed that, students had attitude 
most on skills, attitude and knowledge (percentage 53.39, 32.20 and 14.41) respectively. The result 
showed that the percentage of students’ skills and the percentage of students’ attitude were close to 
each other.  It was because of the RBL leaning process led students knew how to system thinking, 
survey, collect data analyze and discuss about the data. Including the how to present the project in 
front of class. These helped student in developing the team-work skill, solving problem skill, and finding 
reasonably skill. 
 
Keywords: Research-Based Learning (RBL), Study of Student’ Attitude, Pohpanpunya Project 
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ผลการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบ RBL  
ที่สอดคล้องกับ 7C ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

  บุศรา ศรีษะค า1 จุรี ค าทวี1 ปยิรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์1 เสาวนิตย์ สมบูรณ์1 นัฐพล จ าปา1 และ สุขวิทย์ โสภาพล2* 
1โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร   

2สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี  
*E-mail: tung_g@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม  ภายใต้การจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning :RBL) ที่สอดคล้องกับ 7C ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้
กระบวนการ RBL ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ คือ  กิจกรรมจิตตปัญญา การคิดเชิงระบบ 
การท าโครงงานฐานวิจัย รวมระยะเวลา 20 สัปดาห์ กลุ่มศึกษาคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 จ านวน 35 คน  
ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL แล้วเขียนการสะท้อนคิด (Reflection) เกี่ยวกับกระบวนการ RBL  
วิธีการวิจัยคือ น าการสะท้อนคิดที่สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนมาจัดเป็น 3 กลุ่ม คือ  ด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ และ ด้านเจตคติ โดยใช้ค่าร้อยละเป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการจัดระเบียบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ด้านเจตคติ ร้อยละ 37.98 รองลงมา คือ ด้านทักษะกระบวนการ ร้อยละ 
36.61 และ ด้านความรู้ ร้อยละ 25.41 ตามล าดับ  และ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเจตคติมากที่สุด 
พบว่า  นัก เ รี ยน มีความสามัคคี ในหมู่ คณะ  รู้ จั กการ เสียสละแก่ส่ วนรวม และมี เจตคติที่ ดี ต่ อการ เรี ยนรู้  
แบบโครงงานฐานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 21.58   ร้อยละ 18.71   และ  ร้อยละ 15.11 ตามล าดับ สอดคล้องกับทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรูแ้บบ RBL ทักษะ 7C การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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The Learning Outcome of Korwang Wittayakhom School Students  
Under Research- Based Learning (RBL) Management 

Coinciding With 7C of 21st Century Skills 

Bussara Srisakum1 Juree Kumtawee1 Piyarat Pimsawas1 Saowanee Somboon1 Natthapon Jumpa1 and Sukhawit Sopapol2* 
1Korwang Wittayakhom School ,Korwang District ,Yasothon Province   

2Business Management, Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University   
      *E-mail: tung_g@hotmail.com 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the learning outcome of Korwang Wittayakhom 
school students that coincide with 7C of 21st century skills under Research Based Learning (RBL) 
management. The steps of research processes of contemplative activity, system thinking, and research 
based learning were conducted with 35 secondary year 2 room 2 students within 20 weeks. The 
reflections of the students under RBL management were classified into 3 domains including cognitive 
domain, psychomotor domain and affective domain of the students. The percentage was used as 
statistical analysis. The result showed that affective domain (37.98%), psychomotor domain (36%) and 
cognitive domain (25.41%) were found in the students learning outcome respectively. The affective 
domain reflected by the students under RBL management consist of unity (21.58%), sacrificing for the 
common (18.71%)    and positive attitude toward the RBL management (15.11%) respectively and that 
coincided with 7C of 21ST skill of team-working and leadership. 
 
Keywords : Research-Based Learning, 7C skill, 21st Century Skills 
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การศึกษาการห้ามเลือดจากยางของกล้วยโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 

ธัญกร อรัญโสติ1 อรอนงค์ ศรีเสมอ1 และ ณัฏฐ์ ดิษเจริญ2,3* 
1โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวัดยโสธร   

2ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 3ศูนย์วิจยัและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

*E-mail: scnadhdi@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติ
ของนักเรียน ที่เรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 2) ศึกษาการห้ามเลือดด้วยยางจากส่วนต่างๆ ของกล้วย ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบด้วย 5 ข้ัน ได้แก่  1)  การเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา การคิดเชิงระบบ  2) การลงมือ
ปฏิบัติโครงงานภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา 3) การน าเสนอความก้าวหน้า 4) การสรุปและเขียนรายงาน  และ   
5) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังจากเสร็จสิ้นโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร จ านวน 32 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในปีการศึกษา 2556  
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ จ านวน 
20 ช่ัวโมง และแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับข้อมูลเสียงสะท้อนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญามีการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการมากที่สุด นักเรียนได้มีการวางแผนการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
และการร่ วมมื อกั นท างาน จนท า ให้ โครงงานประสบผลส า เร็ จ  แ ล ะ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ห้ า ม เ ลื อ ด จ า ก 
ยางของกล้วย ยังพบอีกว่า ยางจากส่วนหน่อกล้วยสามารถห้ามเลือดได้ดีและรวดเร็วที่สุด โดยการสังเกตปริมาณเลือด ปริมาณ
ยางกล้วยท่ีใช้ และอุณหภูมิในการทดลอง 

 
ค าส าคัญ : โครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กระบวนการเรยีนรู้ การหา้มเลือด 
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A Study of Using Banana Resin to Stop Bleeding by Learning Management  
with Research-Based Project 

Tanyakorn Arunsot1, Onanong Srisamer1, and Nadh Ditcharoen2,3* 
1Kuchanwittayakom School, Khamkeunkaew, Yasothon   

2Department of Mathematics, Statistics and Computer, 3Research and Innovation in Science Education Center,  
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University   

*E-mail: scnadhdi@ubu.ac.th 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the change of students in 3 aspects of 
education domains including cognitive domain, psychomotor domain, and affective domain, when they 
have been treated with research-based learning process, 2) to study the use of banana resin to stop 
bleeding. The research method comprised of 5 steps: 1) preparing students using contemplative 
education activities, system thinking, and writing research proposal, 2) doing science projects by students 
under the supervision of their advisors, 3) presenting the progress, 4) concluding and writing project 
report, and 5) evaluating students’ changing after the project was completed. In this research, the target 
group was 32 students from Kuchanwittayakom school in Yasothon province, by purposive sampling. 
They were studying in the academic year 2013, and joining the Pohpanpunya project. The research tools 
consisted of 20 hours lesson plans designed on analytical thinking, and open-end questionnaire for 
students’ reflection. The findings indicated that students’ changing in psychomotor domain was highest. 
It found that the students had planned, had done projects by themselves, and had been  
co-operative with teams well until their projects had been completed. From the study of using banana 
resin to stop bleeding, the findings also indicated that the banana resin from the bud of banana could 
stop bleeding fastest observed by amount of blood, amount of banana resin, and temperature.  

 
Keywords : Research-Based Project, Pohpanpunya Project Learning Process, Stop Bleeding 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยเรื่อง “ยางนาศึกษา”  
ต่อทัศนคติของครูและนักเรียนโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 

บุญสร้าง ทองเข็ม1 พรธิดา โสมาบุตร1 ปิยะวุฒ ิศรีชนะ1 และ ณัฏฐ์ ดิษเจริญ2,3* 
1โรงเรียนสอนแก้ววอ่งไววิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

2ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 3ศูนย์วิจยัและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

 *E-mail: scnadhdi@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติ
ของนักเรียนผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยเรื่อง “ยางนาศึกษา” และ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของครูต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การให้ความรู้นักเรียนเรื่องความคิดเชิงระบบ การพัฒนา
ประเด็นปัญหาหลักของโครงงานและเลือกประเด็นที่สนใจ การลงมือปฏิบัติภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาและรายงาน
ความก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนและครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จังหวัดยโสธร  
จ านวน 28 คน และ 5 คน ตามล าดับ ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในปีการศึกษา 2556 ที่ได้มาจากการเลือก  
แบบเจาะจง การจัดการเรียนรู้ด าเนินในช่วงกิจกรรมชุมนุม จ านวน 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม และแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับข้อมูลเสียงสะท้อนของนักเรียนและครู ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติมากที่สุด รองลงมาคือด้านความรู้ และด้านทักษะกระบวนการ คิดเป็น 
ร้อยละ 49 ร้อยละ 26 และร้อยละ 25 ตามล าดับ ซึ่งพบว่านักเรียนมีความสุขและสนุกกับการท าโครงงาน ทั้งยังได้รับ
ความรู้ และเกิดการแสวงหาความรู้มากขึ้น  และพบว่าครูเข้าใจกระบวนการท าวิจัยมากขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ 
ผา่นโครงงานฐานวิจัย และให้ความส าคัญของทักษะที่ได้จากการท าโครงงานของนักเรียนมากกว่าผลของโครงงาน 

  
ค าส าคัญ : โครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กระบวนการเรยีนรู้  
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The Effects of Research-Based Learning on Topic of “Yang Na”  
towards Attitude of Teachers and Students in Sornkaewwongwaiwittaya School 

Bunshang Thongkhen1, Porntida Somabut1, Piyawut Srichana1, and Nadh Ditcharoen2,3* 

1Sornkaewwongwaiwittaya School, Yasothon   
2Department of Mathematics, Statistics and Computer, 3Research and Innovation in Science Education Center,  

Faculty of Science, Ubon Ratchathani University   
*E-mail: scnadhdi@ubu.ac.th 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the change of students in educational domains, 
which are cognitive domain, psychomotor domain, and affective domain, when they have been treated 
with research-based learning (RBL) process on the topic of “Yang Na”, 2) to study the attitude towards 
RBL process of teachers. The research method comprised of preparing students using hands-on activity 
of system thinking, project theme developing and selecting, doing projects by students under the 
supervision of their advisors, and presenting the progress. In this research, the target groups were 28 
students and 5 teachers from Sornkaewwongwaiwittaya school in Yasothon province, by purposive 
sampling. Students were studying in the academic year 2013, and joining the Pohpanpunya project. The 
learning process was implemented during school club, 2 hours a week. The research tools consisted of 
activity plans, and open-end questionnaire for reflection of teachers and students. The findings 
indicated that students’ changing in affective domain was highest followed by cognitive domain and 
psychomotor domain. The percentages of changing were 49, 26, and 25 respectively. It found that 
students were happy and enjoyable while doing their projects, and not only gain more knowledge, but 
also obtain learning skills. The findings also indicated that teachers were more understandable of 
research process through RBL activities; they believed that skills acquired from doing project more 
important than a project output. 

  
Keywords : Research-Based Project, Pohpanpunya Project, Learning Process 
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การเรียนรู้จากชุมชนสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สุรวุฒิ  ยุทธชนะ   
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

E-mail: five_family@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนและประเมินการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนด้วยการ 
จัดการเรียนรู้โครงงานผ่านกระบวนการวิจัย  โดยเช่ือว่าโครงงานผ่านกระบวนการวิจัยจะช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากสิ่งท่ีใกล้ตัวในชุมชนด้วยตัวนักเรียนเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้การ
จัดการศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะกระบวนการการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อให้เป็นการศึกษาอย่างเนื่องตลอดชีวิตโดย
เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวอันจะน าไปสู่การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้อื่น  ๆ ที่สืบเนื่องต่อกันอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยพบว่า  
1) นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวของนักเรียนเองมากที่สุด 2) มีการเปลี่ยนด้านทักษะ
กระบวนการเรียนรู้จากการเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้มาเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา 3) การเรียนรู้ผ่านการวิจัยเป็น
สิ่งจ าเป็นมากที่สุดเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
ค าส าคัญ : โครงงานฐานวิจัย องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
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Learning from Community towards Learning in 21st Century  

Surawudh Yutthachana 
Khemmaratpittayakom School Khemmarat Ubonratchathani. 

E-mail: five_family@hotmail.com 
 

Abstract 

 This research aimed to improve students’ learning skill and to evaluate the change of students 
treated by Research-Based Learning (RBL). It is believed that this research will help students acquire 
their new knowledge from communities by themselves leading to the education in 21st century which 
manages education for all and for life.   The result of the research showed that 1) the development of 
students in getting knowledge by themselves 2) the change of skill in getting wisdom instead of 
knowledge 3) research based learning is important to base on the educating in 21 century.  
 
Keywords :  Research-Based Learning, Knowledge, Learning Process   
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การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบากันเคย จังหวัดสตูล 

สุจิตราภรณ์  จุสปาโล* 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

*E-mail : su_palo@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบากันเคย จังหวัดสตูล โดยใช้วิธี
การศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ที่เหมาะสมจ านวน 2  โปรแกรม โดยมี
โปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป   2 วัน 1 คืน จ านวน  1 โปรแกรม  และโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป 1 วัน จ านวน  
1 โปรแกรม 
 
ค าส าคัญ :  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   ชุมชนบากันเคย จังหวัดสตูล    โปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูป  
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Designing  an  Eco- Tourism Tour Programs   
For The Community Of Ban Bakankoey, Satun Province 

Sujitraporn Jussapalo* 
Hatyai Business School, Hatyai University. 

*E-mail : su_palo@hotmail.com 
 

Abstract 

 This research was aimed to write tour programs of the community of Ban Bakankoey Satun 
Province. This study employs the methods of collecting primary and secondary data  from interviews, 
focus group ,brainstorming among community leaders, and local people. The study findings revealed 
the package tours were two appropriate tour programs which were two days and one night package tour  
and a round- trip package tour, 1 program. 
 
Keywords :   Eco-Tourism,  The community of Ban Bakankoey Satun  Province, Package Tours 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรม 
ของโรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิชญุฒม์  เพ็ญมาศ1*  วราพร  กาญจนคลอด2 
1สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

2สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
*E-mail : penmas_p@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรมของ โรงแรมราวดี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโรงแรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พัก และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุง การด าเนินธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ท่ีระดับนัยส าคัญ .05  ผลการศึกษาพบว่า 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการเดินทางในช่วงเดือนมกราคม -มีนาคม 
ต้องการระยะเวลาที่พ านัก 1-3 วัน เหตุผลในการเลือกที่พักพนักงานมีอัธยาศัยดี มีความเป็นมิตร วัตถุประสงค์เพื่อ 
การทอ่งเที่ยวและพักผ่อน เดินทางมาคนเดียว ซึ่งได้รับค าแนะน าให้ใช้บริการที่พักจากตัวแทนจ าหน่าย มีการจองและส ารอง
ที่พักล่วงหน้าก่อนการเดินทาง มีการตัดสินใจในการเลือกที่พักด้วยตนเองและนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะกลับมาใช้บริการ
ที่พักเดิมอีก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านพนักงาน
บริการเป็นอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 โดยมุ่งเน้นด้านการให้ความช่วยเหลือ 
ในการแก้ปัญหา อันดับที่ 2 ให้ความส าคัญด้านปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.95 โดยมุ่งเน้นด้านความสะอาดบริเวณสถานที่โดยรอบของที่พัก อันดับที่ 3 ให้ความส าคัญด้านสถานที่ /  
ช่องทางการจัดจ าหน่ายระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มุ่งเน้นด้านความสะดวกในการเดินทาง 
อันดับที่ 4 ให้ความส าคัญด้านกระบวนการให้บริการระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 มุ่งเน้น
ด้านความสุภาพ ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือ อันดับที่ 5 ให้ความส าคัญด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 มุ่งเน้นดา้นขนาดห้องพักเตียงนอนและขนาดอุปกรณ์ภายในห้องน้ า อันดับที่ 6 
ให้ความส าคัญด้านราคาระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 มุ่งเน้นด้านการรับช าระค่าบริการต่าง ๆ 
ด้วยบัตรเครดิต และล าดับสุดท้ายให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาดระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 มุ่งเน้นด้านการได้รับค าแนะน าให้พักแรมจากญาติหรือเพื่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงานโรงแรมราวดี ได้แก่ เพศ อายุ เช้ือชาติ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักประเภทโรงแรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03, 
0.01, 0.02, 0.03, 0.01, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   โรงแรม 
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Marketing Mix Factors Affecting the Tourists’ Decision  
inChoosing  Hotels at Ravadee Hotel, Nakhon Si Thammarat Province 
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Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 
2Program in Management, Business Administration, Management of Science 

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 
*E-mail : penmas_p@hotmail.com 

 
Abstract 

Research on Marketing Mix Factors influencing the choice hotel case study hotel around the 
province. The objective is to study the behavior of hotel accommodation . Nakhon Si Thammarat To 
study the factors that influence the marketing mix decisions to choose from. And to serve as a guide to 
planning, improving business hotel accommodation . Nakhon Si Thammarat Samples in this study. 
Thailand is a tourist Traveling Thammarat Province Number 400 Questionnaires were used to collect 
data . Data were analyzed by computer program And statistical analysis was used . Frequency 
(frequency), percentage (percentage) , the average (mean) , standard deviation and analysis , ANOVA 
(one-way ANOVA). the relationship between the data The .05 level of significance Was found. 

Behavior of the service of the majority want to travel during the months of January to March . 
Duration of stay 1-3 days needed another reason to choose courteous staff accommodation . A friendly 
Tourism and leisure purpose Traveling alone It is advised to use the services of property dealers. 
Reservations and advance booking prior to departure. Having decided on the choice of their own and 
are willing to come back to bed again. 

Marketing mix factors that influence the choice . The majority featured the service is # 1 with a 
mean of 4.20 , standard deviation 0.94 , with a focus on assisting in the solution of two important 
aspects , environmental factors , physical level, especially . with an average of 4.13 and a standard 
deviation of 0.95 , with a focus on the clean area surrounding the property # 3 featured the location / 
distribution channel level with an average of 4.04 and a standard deviation of 1.03 focused. the ease of 
getting # 4 featured the process of service level. With a mean of 4.03 , standard deviation 0.94 focus on 
civility. Willingness to help # 5 featured the room. Food and Beverage level With a mean of 3.81 , 
standard deviation 1.01 focus on the room size bed and large bathroom, # 6 to focus on price levels 
with a mean of 3.73 , standard deviation 0.98 focuses on the payment . credit Card services Finally, 
given the importance of marketing medium. With a mean of 3.58 , standard deviation 0.97 were advised 
to focus on the camp of relatives or friends. 

Sample of personal information as well , including gender , race, marital status, occupation , 
age , income and education level differences influence the choice of different types. Statistically 
significant at the 0.03,0.01, 0.02, 0.03, 0.01, 0.05 and 0.01 respectively. 
 
Keywords : marketing mix factors, Hotels 
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การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ณัฐธิดา บุญเรือง* 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
*E-mail : pnathatida@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ของโครงการกองทุนหมู่บ้าน ต าบล  
ชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จากผู้มีส่วนส าคัญในการด าเนินโครงการ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จ านวน 34 คน  และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 188 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
อาศัยแบบจ าลองการประเมินแบบ CIPP เป็นตัวแบบในการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาปัจจัยน าเข้าของโครงการพบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ด้านระยะเวลาการก าหนดช าระคืนเงินกู้ ด้านงบประมาณเงินทุนท่ีอนุมัติให้กู้และวงเงินให้กู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการของโครงการพบว่า ด้านสมรรถนะของกองทุนและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในด้าน
ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คณะกรรมการ ร้อยละ 71.14 มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย
กองทุน กรรมการกองทุนมีการติดตามและประเมินผลกองทุนในด้านต่าง ๆ ปีละครั้ง การวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ
ตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รายได้ของสมาชิกไม่แตกต่างกัน ด้านหนี้สินของครัวเรือน
มีแนวโน้มลดลง ส่วนจ านวนผู้มีงานท าในครัวเรือนหลังการเข้าร่วมโครงการพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ค าส าคัญ  : การประเมินผล  กองทุนหมู่บ้าน  
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An Evaluation of Village Funds Program Tambol Chalae,  
Singhanakorn District, Songkhla Province. 

Nathatida Boonruang* 
Department of Management, Hatyai Business School, Hatyai University. 

*E-mail :   pnathatida@hotmail.com 
 

Abstract 

   The objective of this research was to evaluate inputs, process and the final product of Village 
Funds Program Tambol Chalae, Singhanakorn District, Songkhla Province. The sample group were 34 the 
village fund committee and 188 members. A questionnaire was used to collect the data and using the 
CIPP model in evaluating. Analyzed by content analysis and descriptive statistics in items of frequency,  
percentage and average. The research findings were as follow : The Village Funds Program, in side of 
input, was more appropriated especially for the availability of personnel, the duration of the loan, the 
capital budget approved lenders and loan facilities. In side of process, the performance of the fund  and 
participation of the Commission in areas with mean levels, 71.14 percent of their understanding to the 
objectives of the policy. Committee to monitor and evaluate the various funds once a year. The Village 
Funds Program, in side of product, found that the majority of respondents was unchanged in side of 
income, the majority of respondents was decline of household debt. Furthermore, found that the 
majority of respondents was unchanged in side of number of employed person in family. 
  
Keywords :  Evaluation, Village Funds Program.  
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แนวทางในการจัดการภัยแล้งที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
สัจจา บรรจงศิริ*1 บ าเพ็ญ เขียวหวาน1 ปาลีรัตน์ การดี2 และชยัยุทธ ชินณะราศรี3 
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3มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

*E-mail: MOO018683627@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์  2 ประการคือ  
1) เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการภัยแล้งโดยชุมชนในประเทศ และ 2) เพื่อหารูปแบบการพึ่งพาตนเองโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชากรที่ท าการศึกษาประกอบด้วย ประชากรที่เป็นชุมชน  
ที่ประสบภัยแล้งและมีการจัดการที่ดีจาก 4 ภาค และประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่มีประสบการณ์ 
เกิดภัยแล้ง การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
วิเคราะห์หาความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1) บทเรียนการบริหารจัดการภัยแล้งโดยชุมชนในประเทศ พบว่า  ระยะก่อนภัยแล้ง (1) เฝ้าระวัง และติดตั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัย (2) ซักซ้อมการเตือนภัยและการเคลื่อนย้ายอพยพ (3) เตรียมสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์พักพิง  
(4) จัดระบบการรับและการกระจายความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (5) จัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชน และกองทุน
ชุมชน (6) ก าหนดกฎ ระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน และ (7) สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและภาคี ระหว่างเกิดภัยแล้ง  
(1) จัดเตรียมสิ่งของที่จ าเป็น ได้แก่ อาหาร น้ า ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม ให้เพียงพอ (2) ดูแลคุณภาพชีวิตและจิตใจ  
(3) รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิง (4) จัดระบบคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้ (5) ส ารวจ 
ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (6) จัดตั้งศูนย์ประสานงาน  (7) จัดระบบการกระจายความช่วยเหลือ 
ไปยังผู้ประสบภัย และ (8) เฝ้าสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติ  ระยะหลังเกิดภัยแล้ง   
(1) ส ารวจความเสียหายทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (2) ปรับปรุงสภาพทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหาย (3) ฟื้นฟูเยียวยาคุณภาพชีวิตและจิตใจ (4) เฝ้าระวังและเตรียมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อไปใน
อนาคต (5) อนุรักษ์และปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร (6) ฟื้นฟูอาชีพ (7) จัดท าแผนแม่บทของชุมชน  
(8) ถอดบทเรียนการจัดการภัยจากภัยแล้ง (9) รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล (10) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยความเสียหาย และ (11) ผลักดันในเชิงนโยบายในด้านการป้องกันภัยแล้งและการจัดการ
ดิน น้ า ป่า 

2) รูปแบบการพ่ึงพาตนเองและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการภัยแล้ง 
ประกอบด้วย (1) มีระบบการประเมินสถานการณ์และการเตือนภัย (2) มีการเตรียมการเพื่อลดความรุนแรงของภัยแล้ง  
(3) การบริหารจัดการภัยระหว่างเกิดภยัแล้งและหลงัเกิดภยัแล้ง โดยการใช้มาตรการทางสิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งมี
การด าเนินการในระดับครัวเรือน กลุ่มในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     
ค าส าคญั :  การจัดการภัยแล้ง  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
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Abstract 

 This research combined qualitative and quantitative methods with the objectives of  
1); transferring lessons learned from drought management by communities in Thailand; and 2) finding a 
community-based, public participation process for self reliant management during times of drought The 
study population consisted of representative communities from the 4 regions of Thailand that 
demonstrated success in drought management, and communities that experienced drought, all of which 
were chosen through purposive sampling. The research tools used were a data recording form, an interview 
form, and a questionnaire. Qualitative data were analyzed through content analysis and quantitative data 
were analyzed using computer statistics software to find frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 
 The results showed that 1) Lessons from drought management in other countries: measures for 
drought management were set according to the following times: (a) normal situation; (b) before a drought; 
(c) during a drought; and (d) during an emergency. 2) Lessons learned from drought management by 
communities in Thailand: Before a drought, (a) monitor and install a warning system; (b) perform drills for 
disseminating warnings and evacuation; (c) prepare aid shelters; (d) prepare a system for receiving and 
allocating aid from agencies; (e) set up a community welfare system and community fund; (f) set rules and 
mutual agreements; and (g) build a network with other communities and allies. During a drought, (a) obtain 
sufficient food, water, medicines, clothing and other necessities; (b) care for people’s psychological well-
being and quality of life; (c) fulfill duties and responsibilities at shelters or evacuation sites; (d) insure that 
the transportation system remains usable; (e) survey the impacted population and evaluate needs for aid; 
(f) set up a coordination center; (g) manage the system for distributing aid; and (h) monitor the drought 
situation as the situation changes. After a drought, (a) survey the damage on a personal, household and 
community level; (b) repair damaged physical conditions and infrastructure; (c) rehabilitate people’s 
psychological well being and quality of life; (d) monitor and prepare for future droughts; (e) conserve forests 
and plant trees for agroforestry; (f) provide occupational rehabilitation; (g) make a community master plan; 
(h) transfer the lessons learned; (i) collect data and add to a database; (j) coordinate with relevant agencies 
to get assistance and compensation; and (k) push for policy-level reforms to prevent droughts and improve 
soil, water and forest management. 3) Community-based, public participation process for self reliant 
management during times of drought: This consists of (a) a situation evaluation system and a warning 
system; (b) preparations to reduce the severity of drought impact; (c) a disaster management system for 
during and after droughts utilizing both physical structural and non-structural measures that operate on the 
level of the household, the community and the local administrative organization.     
 
Keywords : drought management, public participation  
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*E-mail : runnee2550@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพองค์การ วิธีการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและ
การวิเคราะห์เอกสาร น าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
วัฒนธรรมองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อสุขภาพองค์การ ขณะเดียวกันผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์โดยอ้อมต่อสุขภาพ
องค์การ  โดยผ่านความยุติธรรมในองค์การและบรรยากาศองค์การ  และความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์โดยอ้อม
ต่อสุขภาพองค์การผ่านความผูกพันต่อองค์การ  
 
ค าส าคัญ :  สุขภาพองค์การ   องค์การ   
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Abstract 

 This research aims to study factors affecting organizational health.  Research methodology 
includes literature review and documentary analysis.  The data is presented by descriptive analysis.   
The study results suggest that all factors including transformational leadership, organizational culture, 
organizational justice, organizational climate and organizational commitment have direct relationships 
with organizational health; while factors of transformational leadership and organizational culture show 
indirect relationships with organizational health via organizational justice and organizational climate.  
Moreover, organizational justice demonstrates an indirect relationship with organizational health via 
organizational commitment.     

 

Keywords : organizational health,  organization 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไม่แสวงหาก าไร :  
กรณีศึกษา การพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จังหวัดล าปาง 

ศตวรรษ  วรรณพันธ*์  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
*E-mail :   lionz1988@gmail.com 

   
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัย  
กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 อ าเภองาว จังหวัดล าปาง อันเนื่องมาจากทางศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 ได้มีการวางแผนจัดท าบริการ
และโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งเข้าข่ายสามารถเป็นองค์กรไม่แสวงหา
ก าไรได้ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว กระท าการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ  
โดยการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัดล าปางจ านวน 500 คน ส ารวจเก็บข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างประชากรด้วยวิธีแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ระหว่างวันท่ี 15 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2557  
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากร 
ที่ยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 มีจ านวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 และกลุ่มที่สอง 
เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ไม่ยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.0 ในส่วนข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชากรแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และ 
เป็นเพศหญิงจ านวน 23.4 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 กลุ่มตัวอย่างประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ 34.87 ปี ส่วนใหญ่จ านวน 
กลุ่มตัวอย่างประชากรจะมีอายุอยู่ในช่วง 15 - 25 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 และรองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างประชากร 
ที่มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.4  ในส่วนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.4 ในขณะที่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ 
เป็นผู้มีระดับรายได้ต่อเดือน อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ด้วยแบบจ าลองโลจิท (Logistic regression model)   เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกยอมรับและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 อ าเภองาว จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1  มากที่สุด คือ  โครงการพิพิธภัณฑ์แมลงไม่เสียค่าเข้าชม มีผลต่อโอกาส 
ที่จะท าให้ประชาชนยอมรับและสนับสนุนศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 รองลงมา ได้แก่ โครงการอนุรักษ์
แมลงคุ้มครองและควบคุมการลักลอบ ทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อแมลงกับระบบสาธารณสุข การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแมลง 
ของกลุ่มตัวอย่างประชากร ระดับการศึกษา การรู้จักศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 การเดินทางสัญจรบนถนนสายอ าเภอเมือง
ล าปาง – อ าเภองาว มีผลต่อโอกาสที่จะท าให้ประชาชนยอมรับและสนับสนุนศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1  เพิ่มขึ้นร้อยละ  
5 – 15 ตามล าดับ ในขณะที่ระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างประชากรมีผลต่อโอกาสที่จะท าให้ประชาชนยอมรับและ
สนับสนุนศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดร้อยละ 4.15  นอกจากนี้ยังพบว่าทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อแมลงกับ
โภชนาการสารอาหารมีผลต่อโอกาสที่จะท าให้ประชาชนยอมรับและสนับสนุนศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 ลดลงร้อยละ 
7.45 
 นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การศึกษาในครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอุปสรรคต่อการพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1  โดยรวมที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
ในอนาคต โดยพบว่า ประชาชนในจังหวัดล าปางให้ความส าคัญในประเด็นเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทางจากอ าเภอเมือง
ล าปางไปศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามากที่สุด ในขณะที่การยื่นความช่วยเหลือสนับสนุน 
การพัฒนาศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 นั้น ประชาชนมีความยินดีที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ 
ที่ 1 มากกว่าการช่วยเหลอืทางการเงิน 

ค าส าคัญ  : การยอมรับ  กีฏวิทยา  แบบจ าลองโลจิท  องค์กรไม่แสวงหาก าไร  เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 
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Factor Affecting the Adoption and Development Support for Non-Profit Organization :  
A Case Study of Entomology Research Center 1, Lampang Province. 

Satawat Wannapan* 
    Economics Program, Faculty of Economics, Chiang Mai  University. 

*E-mail :   lionz1988@gmail.com  

  
Abstract 

  Non – profit organization followed public economics named Entomology Research Center 1 was 
located in Nqao district, Lampang Thailand. The objective of this research was to explore the factor 
affecting for adoption and support Entomology Research Center 1’ development. Research 
methodology was used primary data by questionnaires creation. The data was collected from 500 
samples of people in Lampang province. A sample of people in Lampang cases were drawn from using 
stratified random sampling. This cross – section data surveyed during 15th January 2014 to 30th March 
2014.   
 Step 1, the analysis on general data was derived into two sample groups: adoption (440 
samples) and non – adoption (60 samples). After that, the demographic and socio – economic data of 
the sampled people in Lampang could be described as being male (53.2%), average aged 34.87, aged 15 
– 25 (31.4), graduated in bachelor’s degree (37.4), earning 5,000 – 10,000 bath monthly personal 
income. Step 2, on factors affecting people’ adoption, data analysis was accomplished by using logistic 
regression model (Logit model). It was found Improve Entomology museum was the primary decisive 
factor increasing the likelihood for the people to adoption and support Entomology Research Center 1’ 
development by 21.94%. The next more influential factors likely to improve the chance for people’s in 
Lampang adoption by 5 – 15% included conservation insect project, notion of insect versus health 
system, Perception insect news, education, knowing Entomology Research Center, travel on Asian 
Highway number 1 (AH1). Meanwhile monthly person income appeared to be able to increasing the 
likelihood for people’s adoption by only 4.15%. In the other hand, notion of insect versus nutrition 
appeared to be able to decreasing the likelihood for people’ adoption by 7.45%. 
 In addition, this research was gave an opportunity to comment about how to fixed obstruction 
of development. Reported by people in Lampang was found that the predominant problem and 
constraints as being distance from Muang Lampang district to Ngao district. In contrast, Reported by 
people in Lampang was found that the predominant way to support Entomology Research Center 1’ 
development as being travel to Entomology Research Center 1 more than donation. 

Keywords : Adoption,  Entomology,  Logit model,  Non – profit organization,  Public economics   
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ลักษณะพันทางในเพลงและดนตรีประกอบลิเกร่วมสมัยเรื่อง “ยักษ์ตัวแดง” 

นีลชา  เฟื่องฟูเกยีรติ* 
วิชาเอกมานุษยวิทยาการดนตรี สาขาวฒันธรรมและการพัฒนา สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 

*E-mail : neelacha@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะความเป็นพันทางของการเลือกใช้เพลง และดนตรีประกอบลิเก  
ร่วมสมัยเรื่อง “ยักษ์ตัวแดง”  รวมถึงวิเคราะห์การให้ความหมายเชิงวัฒนธรรมในบทเพลง ดนตรีและเสียงอื่น  ๆ ที่สื่อถึง
แนวคิด  ปรัชญาและเรื่องราวของสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง   ผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  โดยได้แบ่งการศึกษากระบวนการเลือกใช้เพลงและดนตรีออกเป็น  
2 ส่วน คือในด้านเพลงและในด้านดนตรี  

ผลการศึกษาพบว่าลิเก “ยักษ์ตัวแดง” เป็นลิเกร่วมสมัยของกลุ่มละครมะขามป้อม โดย ประดิษฐ์  ประสาททอง  
น าบทละครร่วมสมัยเรื่อง AKAONI ของญี่ปุ่นมาตีความใหม่และสร้างสรรค์เป็นการแสดงลิเกผสมผสานกับละครสมัยใหม่  
ท าให้เกิดลักษณะพันทางในองค์ประกอบของการแสดง โดยเฉพาะ 1) ด้านเพลง แม้ว่าบทร้องกลอนส่วนมากถอดความจาก
บทประพันธ์เดิม หากแต่การเลือกใช้เพลงยังคงด าเนินตามรูปแบบการใช้เพลงของลิเกขนบเดิมเป็นหลัก และมีการเพิ่มเติม
โดยสร้างชุดเพลงที่เลือกใช้เพลงส าเนียงวัฒนธรรมมลายูคือเพลงท านองรองเง็ง ซัมเป็ง ซึ่งเป็นส าเนียงพื้นเมืองภาคใต้  
ของไทยมาใช้ร่วมกับเพลงลิเกที่มีส าเนียงพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อสื่อถึงบรรยากาศชุมชนพื้นเมืองมลายูตามการตีความ 
ของผู้สร้างลิเกยักษ์ตัวแดง โดยแต่ละชุดเพลงที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการใช้เพื่อความเหมาะสมกับเรื่อง เวลา 
สถานการณ์และตัวลิเกแต่ละตัว  2) ด้านดนตรี พบว่ามีการใช้องค์ความรู้เรื่องละครสมัยใหม่และการออกแบบเสียงประกอบ
ละครแบบตะวันตกโดยใช้วิธีการเรียบเรียงดนตรี นอกจากจะใช้เสียงสดจากเครื่องดนตรีแล้วยังใช้เสียงเงียบ เสียงประกอบ 
เน้นการสื่ออารมณ์ของการแสดงแต่ละฉาก เพื่อให้การใช้ดนตรีสื่อสารเนื้อความของลิเกไปสู่ผู้ชมนานาชาติได้ เช่น ไทย 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น     

ส าหรับการให้ความหมายเชิงวัฒนธรรมในบทเพลงและดนตรีพบว่า   จากกระบวนการท างาน ผู้สร้างลิเก 
ยักษ์ตัวแดงมีแนวคิดในการสื่อสารประเด็นความเป็นอื่นของคนในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยกับผู้ชมนานาชาติ  ส่งผลให้  
การเลือกใช้เพลงดนตรีและเสียงในลิเกยักษ์ตัวแดงเป็นกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรม กล่าวคือ  มีการสร้าง  เลือก 
ตัดทอน ปรับ ผสมผสานนานาวัฒนธรรม จนเกิดเป็นสิ่งใหม่ เป็นเพลงและดนตรีประกอบลิเก  อันมีลักษณะเป็นลูกผสม
พันทาง ดังจะเห็นได้จากชุดเพลง วิธีการบรรเลงดนตรี และการร้องในเรื่องที่มีลักษณะผสมผสานกันของแนวคิดและ  
องค์ความรู้เรื่องการใช้เพลงและดนตรีประกอบการแสดง  ในแบบของตะวันตกและแบบตะวันออก และการเลือกใช้ 
เครื่องดนตรีที่หลากหลายเพื่อให้เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดสื่อถึงความแตกต่างในสังคมตามเนื้อเรื่องของลิเก  
ยักษ์ตัวแดง 

 
ค าส าคัญ : ลิเกร่วมสมัยเรื่องยักษ์ตัวแดง  ลกัษณะพันทาง   การใช้เพลงและดนตรีประกอบลิเก  กลุ่มละครมะขามป้อม 
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Hybridity  In Songs And Music In Contemporary Likay “Red Demon” 

Neelacha  Fuahgfookiat* 
Ethnomusicology, Culture And Development,  

Research  Institute For Languages And Cultures Of Asia, Mahidol  University 
*E-mail : neelacha@gmail.com 

 
Abstract 

The objectives of this study are to describe the hybridity in songs and music used in 
contemporary Likay “Red Demon,” and to analyze the cultural meaning in songs, music, and sound 
which reflected the concept, philosophy, and story of the implied contemporary sociocultural aspect. 
The analyzed data was compiled from related documents, interviews, and participatory observation. 
The composition of songs and music were studied separately in 2 parts. 

The results revealed that the contemporary Likay “Red Demon” was performed by 
Makhampom Theatre Group. The original Japanese play “Akaoni” was reinterpreted by Pradit 
Prasartthong and produced in the form of Likay and contemporary theatre, resulting in the hybridity in 
elements of performance. These elements are; 1) the composition of songs: although most lyrics are 
translated from the original play, the selection of songs is done according to Likay’s tradition. The 
addition was made to the set of songs by combining Melayu music, Rongeng and Sampeng, with 
traditional Likay songs. The combination of Thai southern dialect (Melayu) with Thai central dialect 
(Likay) was used to convey the atmosphere of Melayu local community according to the interpretation 
of the director. Each set of songs was used with specific objective to suit the story, timing, scenes, and 
characters; 2) the composition of music: knowledge of modern play and Western music arranging is used 
in the music composition. Apart from live instrumental music, silence and sound effects are also used 
to convey the emotion in each scene and to convey messages to audiences from various nations such 
as Thailand, Japan, and Singapore.  

For the results of cultural meaning analysis in songs and music, it is found from the 
production process that the director of Likay “Red Demon” intended to convey the idea of “the 
others” of the contemporary socio-culture to international audiences. Therefore, the selection of songs, 
music, and sound in the play is found to be cultural hybridization; the production, selection, reduction, 
adaptation, and combination of various cultural components resulted in the creation of hybridity in 
Likay songs and music. This can be seen from set of songs, music performance, and lyrics which 
reflected the integration of concept and knowledge about songs and music composition of both 
Western and Eastern style and the selection of various instruments to produce varieties of sound which 
implied the diversity in society as shown in the story of “Red Demon.” 

 
Keywords : Contemporary Likay “Red Demon” , Hybridity , Songs And Music In Likay , Makhampom  
        Theatre Group 
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แนวทางการบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นสู่งานงานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานวิจัย  การเรียนการสอน และผลงานสร้างสรรค์ 

เมชฌ สอดส่องกฤษ* 
สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

*E-mail : metchaweiqing@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นรายงานการท างานในเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการบูรณาการข้อมูลท้องถิ่น 
สู่งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย  การเรียนการสอน และผลงานสร้างสรรค์ เนื่องจากการศึกษาข้อมูล
ท้องถิ่นเพื่อการท างานทางวิชาการนั้น ควรจัดท าให้ครบเป็นแผนงานแบบบูรณาการ รวมไปถึงกระบวนการรับรองคุณภาพ
และการเผยแพร่ จึงจะสามารถท าให้ข้อมูลท้องถิ่นที่ศึกษาได้เหล่านั้นน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง บทความนี้  
เป็นประสบการณ์การท างานแบบบูรณาการ โดยน าเสนอตัวอย่างการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นที่มีการท างานแบบบูรณาการ  
กับองค์ประกอบหลายด้าน แผนงานบูรณาการที่ท าคือ ชุดแผนงานบูรณาการเรื่อง “ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสาน 
กับภาษาจีน” วิธีการเรียบเรียงกระท าโดยการสังเคราะห์เพื่อน าเสนอสถานภาพการศึกษาในประเด็นดังกล่าว แล้ววิเคราะห์
ความเช่ือมโยงเพื่อช้ีให้เห็นวิธีการบูรณาการกับองค์ประกอบต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ องค์ประกอบ 
ด้านการประกันคุณภาพ  

บทสรุปของบทความนี้คือ การท างานที่เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น หากต้องการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
ควรจะต้องมีแผนการท างานแบบบูรณาการให้ครบกระบวนการได้แก่ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานวิจัย การเรียนการสอน  ผลงานสร้างสรรค์  การตรวจสอบคุณภาพ และกระบวนการการเผยแพร่ โดยที่ผู้ศึกษาสามารถ
ลงมือในส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนก็ได้ จากนั้นจึงขยายออกไปสู่การบูรณาการกับส่วนอื่น  ๆ ต่อไป นอกจากนี้มีข้อเสนอว่า 
หน่วยงานท่ีส่งเสริมการท างานด้านวิชาการหรือผู้ให้ทุนควรสนับสนุนโครงการในลักษณะ “ชุดโครงการบูรณาการ” ที่มีการ
เสนอแผนการท างานแบบบูรณาการที่ครบวงจร เช่นนี้จะท าให้ได้ผลงานที่ชัดเจน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
หลากหลายมิติ ทั้งนักวิชาการ ชุมชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
ค าส าคัญ :   การบูรณาการการศกึษา  งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น   การประกันคณุภาพการศึกษา   
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A Guideline of the Integration of Local Information to Academic Service, Arts and 
Culture Promotion, Research, Teaching, and Creative Works 

Metcha Sodsongkrit* 
Department of Eastern Language and Literature 

Faculty of Liberal Arts, Ubonratchathani University 
*E-mail : metchaweiqing@hotmail.com  

 
Abstract 

 This article is a report of the study in integration works. The objective aims to present  a 
guideline of the Integration of local information to academic service, arts and culture promotion, 
research, teaching, and creative works. Studying local information works for academic works should all 
be completed Integration work plans including with the publication and quality approval so that they 
can be used genuinely. The article is written from the author experience which illustrates with a study 
of local information works as integration and other aspect. The title of the integration plan is “The 
relationship of Thai Chinese language”. The methodology is  the synthesis of  this framework to show 
the status of the study and then analyze to present the integration and other aspect related to the 
university obligation and  the education quality control. 
 The conclusion of this study is the local information works should be  Integrated all processes, 
namely academic service, arts and culture promotion, research, teaching and creative works, quality 
approval and publication. A researcher can start from any part, then develop to other parts. In addition, 
it is suggested that an organization that encourages academic works ought to support a group project 
works that propose an Integrated work plan. This is because it can create works that fulfill the demand 
of scholars, communities, students, researchers and people, as well as the criteria of education quality 
control.     
              
Keywords : Education Integration work, local research, Education quality control       
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การพัฒนารูปแบบการสอนที่เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา 

ของนักศึกษาระดับชั นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 

วรวัฒน์  บุญดี
* 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   
E-mail : lucky0763@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1)  เพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนที่เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษา  ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และ 2)  เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษา  
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปีที่  1  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร    
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโปรแกรมโครงสร้าง  1 ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2556  จ านวน  64  คน ได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่ม  (Cluster Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้  1)  รูปแบบการสอนที่เสริมสร้าง 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนแบบกระบวนการ
แก้ปัญหา  2) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และ 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ  Independent Samples   
t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มทดลองมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกว่ากลุม่ควบคุม  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  .05 
 
ค าส าคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน   การสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา   การคดิอย่างมีวิจารณญาณ   
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Development of an Instructional Model to Enhancing Critical Thinking  
and Achievement with Computer Assisted Instruction and  Problem Solving  

Process Teaching  in High Certificate Students. 

Vorawat  Boondee* 
Computer  Technology  Department,  Yasothon Technical College. 

*E-mail : lucky0763@hotmail.com 

 
Abstract 

 This research aimed : 1) To develop  of an Instructional Model to Enhancing Critical Thinking 
and Achievement with Computer Assisted Instruction  and  Problem Solving Process Teaching in High 
Certificate Students.  And  2) To study the effect of experimenting to  used  Instructional Model to 
Enhancing Critical Thinking and Achievement with Computer Assisted Instruction  and  Problem Solving 
Process Teaching in High Certificate Students.  The  sample  consisted  of  64  High Certificate Students  
majoring  in  Computer Technology and Information Technology  of  second semester  in  Yasothon  
Technical  College,  selected  using  the  cluster  random  sampling  technique.  The  statistics  used  
for  data  analyses  included  mean,  standard  deviation,  and  the  Independent  Samples  t-test.   
 The  results   using  Instructional Model to Enhancing Critical Thinking and Achievement with 
Computer Assisted Instruction and  Problem Solving Process Teaching in High Certificate Students was  
experimental group showed  gains  in  learning  Achievement and  Critical Thinking  higher than  control 
group was   at the .05  significantly.   
 
Keywords :  Computer Assisted Instruction,  Problem Solving Process Teaching,  Critical Thinking   
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ผลการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับแผนผังรูปเพชรและมุมทั งสี่ 
ที่มีต่อเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

สุกัญญา สุขสบาย1  อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์2*  และ มนกรณ์ วัฒนทวีกุล2 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

2ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
*E-mail : scutitin@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับแผนผังรูปเพชรและ 
มุมทั้งสี่ที่มีต่อเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 12 คน  
จากโรงเรียนบ้านหนองผือ อ าเภอเขมราฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2556 โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางจนถึงต่ า และ
แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คน ให้กลุ่มทดลองฝึกแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับแผนผังรูปเพชรและมุมทั้งสี่ ส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์แบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แผนผังรูปเพชรและมุมทั้งสี่ 
แบบวัดเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และการสรุปความเรียง 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
แผนผังรูปเพชรและมุมทั้งสี่  มีเจตคติในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่านักเรียนที่ฝึก  
โดยใช้วิธีแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบปกติ 
 
ค าส าคัญ  : กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  แผนผังรูปเพชรและมุมทั้งสี่  เจตคติในการแก้โจทย์ปญัหา 
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The Effect of Using Polya’s Problem Solving Process with The Four Corners and  
a Diamond Organizer on Attitude in Mathematical Problem Solving 

Sukanya Suksabai1, Utith Inprasit2*  and Manakorn Wattanataweekul3 
1Master of Science Program in Mathematics Education, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2,3 Department of Mathematics Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : scutitin@ubu.ac.th 

 
Abstract 

 This research aimed to study the effect of using Polya’s problem solving process with the four 
corners and a diamond organizer on attitude in mathematical problem solving. The study was a case 
study for 12 grade 9 students from Ban Nongphue School in Khemarat District, Ubonratchathani Primary  
Education Service Area Office 2, in the second semester of the academic year 2013. Those students 
were selected with moderate to low attitude in mathematical problem solving, and divided randomly 
into 2 groups which are called the experimental group and the controlled group, each group has 6 
students. The experimental group used Polya’s problem-solving process with the four corners and a 
diamond organizer for solving the mathematical problem, but the controlled group used a typical 
method in solving the same problem. 
 Research instruments are lesson plans, mathematical problems, the four corners and a 
diamond organizer, attitude scale questionnaire, ability test, observation form and interview form. Data 
was analyzed using t-test statistics and summarizing in descriptive style. 
 The results of this research showed that attitude in mathematical problem solving of the  
experimental group is higher than before learning and also higher than of the controlled group.  
 

Keywords  :  Polya’s problem-solving process, The four corners and a diamond organizer,  
 Attitude in mathematical problem solving 
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบอุปมาเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์  
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

พนิดา กันยะกาญจน ์1  และ ศักดิ์ศรี สุภาษร 2 * 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
*E-mail : saksri.supasorn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 เนื้อหาวิชาเคมีส่วนใหญ่เป็นนามธรรมยากต่อการท าความเข้าใจ เช่น อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ส่งผลให้นักเรียน
มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนามโนมติ 
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบอุปมา  เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน  
8 สภาพการเรียนรู้ รวม 15 ช่ัวโมง โดยศึกษากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม จ านวน 44 คน 
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบอุปมา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ  2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา 3) ขั้นสร้างค าอธิบายและลงข้อสรุป    4)  ขั้นขยายความรู้ โดยผู้สอนใช้กิจกรรมการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนและ 
สิ่งที่ต่างของตัวเปรียบเทียบและมโนมติวิทยาศาสตร์เป้าหมาย ในการประยุกต์ใช้ความรู้จากขั้นการส ารวจเพื่ออธิบาย
เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ใหม่ 5) ขั้นการประเมินผล จากการวิเคราะห์มโนมติเป็นร้อยละของมโนมติถูกต้อง คลาดเคลื่อน 
และผิด พบว่า นักเรียนมีร้อยละมโนมติก่อนเรียนแบบถูกต้อง คลาดเคลื่อน และผิด คิดเป็น 13.69, 38.45 และ 47.86 
ตามล าดับ และร้อยละมโนมติหลังเรียนเป็น 64.72, 24.65 และ 10.63 ตามล าดับ และเมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน พบว่า 
นักเรียนมีร้อยละมโนมติเป็น 70.63, 21.16 และ 8.21 ตามล าดับ จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมโนมติหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 45.05, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.28) สูงกว่า 
ก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 19.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.08) แต่ไม่แตกต่างกับคะแนนเฉลี่ยวัดความคงทนทางการเรียน 
(ค่าเฉลี่ย 48.02, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.96) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์การเปรียบเทียบ มโนมติคลาดเคลื่อน มโนมตผิิด 
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Implementation Of Inquiry Incorporated With Analogy Learning Approach  
To Enhance Scientific Concepts Of Chemical Reaction Rate For Grade-11 Students 

Panida Kanyakran1 and Saksri  Supasorn2 * 
1Master of Science Program in Science Education Faculty of Science Ubon Ratchathani University 

2Department of Chemistry Faculty of Science, Ubonratchathani University. 
*E-mail : saksri.supasorn@gmail.com 

 
Abstract 

  Most of chemistry was abstract and difficult to understand such as the chemical reaction rate 
that can cause students’ mis-conception. The main purpose of this research was to enhance scientific 
concepts of chemical reaction rate by implementing inquiry incorporated with analogy learning 
approach in eight senarios and total 15 hours. Forty-four grade 11 students at chiangkaew pittayakom 
school were the target group. The implementation of inquiry incorporated with analogy learning 
approach included 1) engagement 2) exploration 3) explanation 4) elaboration by comparing between 
analogy and target in term of similarities and differences. 5)evaluation. The students’ test scores in the 
pre-test, post-test, and retention test were categorized as good-, alternative-, and mis-conception. 
Before the implementation, the percentages of pre-test score in good-, alternative-, and mis-conception 
cattegories were 13.69, 38.45,and 47.86, respectively. Right after the implementation, the percentages of 
post-test score were 64.72, 24.65, and 10.63, respectively. Thirty days after the implementation, the 
percentages of retention score were 70.63, 21.16, and 8.21, respectively. The dependent samples t-test 
analysis indicated that the post-test conception score (mean 45.05, SD 6.28) was statistically significantly 
higher than the pre-test score (mean 19.79, SD 3.08), but not statistically significantly different from the 
retention score (mean 48.02, SD 8.96) at p-value of 0.05 
  
Keywords  :  Science Inquiry, Analogy, Alternative conception, Misconception 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกม  
เรื่อง ธาตุและสารประกอบของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 

อชิรวิชญ์  เทนโสภา1 และ กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา2,3* 
1หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
3ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

*E-mail : karntarat@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ    
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกม เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน  
แผนการเรียนรู้ที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 75 คน   
โดยนักเรียนกลุ่มนี้เข้าร่วมการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องธาตุและสารประกอบ แบบ 5E โดยมีการใช้เกมในขั้นการประเมิน  จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ การเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางการเรียน จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้า
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกมท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.61) นอกจากนี้ผลการวิจัย ยังแสดง 
ให้เห็นอีกว่านักเรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกมอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกม  ความพึงพอใจ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
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The Implementation Of Inquiry Incorporated With Game-Based Learning  
To Enhance Non-Science Major Students’ Of 10th Graders  

In The Topic Of Elements And Compounds 
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1Master of Science in Science Education Program  
2Department of Chemistry and 3Research and Innovation in science Education Center (RISE Center) 

Faculty of Science, Ubonratchathani University. 
*E-mail : karntarat@hotmail.com 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study student’s normalized gain of learning achievement 
and satisfaction through inquiry incorporated with game-based learning in the topic of elements and 
compounds. Samples were 75 non-science major of 10th graders from Phibunmangsahan schools 
Phibunmangsahan, Ubonratchathani. These students participated in a one group pre-test post-test design.  
Research instruments were six 5E lesson plans in elements and compounds that each addressed games 
in an evaluating step, an achievement test, and a questionnaire. Data was analyzed using mean, 
standard deviation, and normalized gain. Normalized gain comparing the pre and post-test indicated 
that the effectiveness of inquiry incorporated with game-based learning was at medium level (<g> =0.61). 
Results also suggested that students’ satisfaction toward inquiry incorporated with game-based activities 
were at highest level. 

 
Keywords : inquiry incorporated with game-based learning, satisfaction, learning achievement 
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การออกแบบและสร้างเครื่องฟักไข่ไก่แบบอัตโนมัติขนาดเล็กที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชัยพร อัดโดดดร* 
         ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

       มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 
*E-mail: chaiporn_addoddorn@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ น า เสนอการออกแบบและสร้ าง เครื่ อ งฟัก ไข่ ไก่ แบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ กที่ ควบคุมด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีขนาดยาว 45 ซม. กว้าง 40 ซม. และสูง 60 ซม. เป็นเครื่องที่สามารถฟักไข่ไก่ออกมาเป็นตัวลูกไก่
ได้ ให้สามารถวัดระดับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับไข่ไก่ที่ต้องการฟัก เพื่อให้
ได้ลูกไก่ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ซึ่งรับค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์มาจากเซ็นเซอร์ AHT11 แล้วส่งไปยัง
ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC16F877 ที่อยู่ในชุดควบคุมเครื่องฟักไข่ไก่ และชุดควบคุมจะรับค าสั่งมาจากสวิทช์ เพิ่ม -ลด 
อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการฟักไข่ไก่ เมื่อชุดควบคุมได้รับการกดปุ่มเริ่มท างานแล้วก็จะท าหน้าที่ควบคุมการ เปิด -ปิด
หลอดไฟให้ความร้อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งชุดควบคุมการท างานของเครื่ องฟักไข่ไก่ใช้ภาษา 
PICBASICPRO ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบการท างานของเครื่องฟักไข่ไก่ทั้งหมด ซึ่งจากการทดสอบ  
การท างานของเครื่องฟักไข่ไก่นี้ สามารถรักษาอุณหภูมิตามที่ต้องการได้ และเมื่อน าเครื่องฟักไข่ไก่ไปฟักไข่ไก่จ านวน  
36 ฟอง ภายในระยะเวลา 20 วัน ผลปรากฏว่า  ไข่ไก่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ 30 ฟอง ไข่ไก่เสียไป 6 ฟอง เปอร์เซ็นต์
การฟักเท่ากับ 83.33 %  นอกจากน้ีแล้ว  เครื่องฟักไข่ไก่นี้ยังสามารถน าไปปรับใช้ฟักไข่ชนิดอื่น ๆ ได้ โดยการปรับอุณหภูมิ
ให้เหมาะสมกับไข่ท่ีต้องการจะน าไปฟักได้อีกด้วย 

 
ค าส าคัญ :  เครื่องฟักไข่ไก่แบบอตัโนมัติ  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อณุหภมูิและความช้ืน 
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A Design and Construction of Small Automatic Egg Incubator  
Controlled by Microcontroller 

Chaiporn Addoddorn* 
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The Eastern University of Management and Technology (UMT), Ubonratchathani. 
*E-mail: chaiporn_addoddorn@yahoo.com 

 
Abstract 

This paper presents a design and construction of small automatic egg incubator which is 
controlled by a microcontroller. The structure of small automatic egg incubator is 45 cm length, 40 cm 
width and 60 cm height. This egg incubator is an artificial incubation that can transform eggs to chicks. 
This egg incubator can measure temperature and relative humidity by monitoring the temperature to be 
suitable for the eggs to be hatched and for the chicks to live strongly.  The temperature and humidity 
levels will be submitted from AHT11 sensor which will pass the input signal through the PIC16F877 
microcontroller, located within the controlling unit of the automatic egg incubator. This controlling unit 
will receive the order from the temperature switch to increase or decrease temperature properly for egg 
hatchability. When the start bottom of the control unit is pressed, it will control on-off light bulb 
system to reach the level of temperature that is set earlier. This controlling unit was designed and 
developed by using PICBASICPRO language program. The testing result showed that this egg incubator 
was able to control the suitable incubation temperature. It was tested to incubate 36 chicken eggs 
within 20 days. The result displayed that it could incubate 30 eggs. 6 eggs could not be incubated. 
Hence, the percentage of hatchability rate result was equal to 83.33%.  In addition, this automatic egg 
incubator can also be adjusted to be applied with other types of eggs by controlling the appropriate 
incubation temperature for the hatching eggs.  

 
Keywords : Automatic Egg Incubator, Microcontroller, Temperature and Humidity   
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       การพัฒนาของคัพภะวิทยาของหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos) 

เดชณรงค์ โพธิ์ศรี* และ ธนาทิพย ์แหลมคม 

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
*E-mail : Ratcan_do@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดและช่วงเวลาของการพัฒนาคัพภะของหอยไซ (Bithynia siamensis 
goniomphalos) ซึ่งอยู่ในกลุ่มของหอยฝาเดียว ที่เป็นเจ้าบ้านระยะที่หนึ่งของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ซึ่งเป็น
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีส าคัญของประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์หอยไซจากหนองหาน จังหวัด
สกลนคร ด้วยวิธีการเก็บด้วยมือ (hand picking) ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 204 ตัว น าตัวอย่างหอยมีชีวิต 
มาเลี้ยงในตู้กระจกเพื่อให้หอยไซปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในตู้กระจก  จากนั้นน าพ่อแม่พันธุ์ในอัตราส่วน 2 : 3 ในกล่อง
พลาสติกขนาด 10x20.8x5.5 เซนติเมตร เพื่อเพาะและขยายพันธ์ุ  เมื่อหอยไซวางไข่ท าการแยกแผ่นพลาสติกที่รองรับไข่มาฟัก
ในตู้กระจกที่มีการควบคุมอุณหภูมใิห้อยู่ในช่วง 28±1 องศาเซลเซียส  ศึกษารายละเอียดและช่วงเวลาแต่ละระยะของการพัฒนา
ของตัวอ่อนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า สามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็น 6 ระยะ คือ  zygote, cleavage, morula, 
trochophore , veliger และ hippo โดยเริ่มพบระยะที่ 1-6 ท่ีช่วงเวลา zygote 0-2 ช่ัวโมง, cleavage 2-12 ช่ัวโมง, morula 
12-26 ช่ัวโมง, trochophore 26-54 ช่ัวโมง, veliger 54-101 ช่ัวโมง และ hippo 101-194 ช่ัวโมง ตามล าดับ ระยะเวลา 
การฟักออกจากไข่ประมาณ 194 ช่ัวโมง ตัวเต็มวัยถูกพบในวันที่ 28 หลังจากการฟักออกจากไข่ จากการศึกษาครั้งนี้  
สามารถสรุปได้ว่าหอยไซสามารถปรับตัววางไข่ในตู้กระจก และพัฒนาจนถึงตัวเต็มวัย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถูกน า ไปศึกษา
แนวทางการลดการกระจายตัวของพยาธิใบไม้ตับต่อไปได้ 

 
ค าส าคัญ : หอยไซ  เจ้าบ้านระยะที่หน่ึงของพยาธิใบไม้ตับ  การพัฒนาของคัพภะ 
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The Embryonic Development Of Freshwater Snail (Bithynia Siamensis Goniomphalos) 

Dachnarong Phosree*  and  Thanathip Leamkom  
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. 

*E-mail : Ratcan_do@hotmail.com 
 

Abstract 

The objectives of this study was to study on detail and period of embryonic development of 
freshwater snail (Bithynia siamensis goniomphalos), gastropod group which is the first intermediate host of 
liver fluke (Opisthorchis viverrini). It plays an important role for major public health problem in Southeast 
Asia. 204 freshwater snail broodstock was collected from Nong Harn, Sakon Nakorn province by hand 
packing method in July 2013. The individuals was acclamatized in glass aquarium for 14 days. The breeding 
works was set at ratio of male : female (2:3). The temperature was controlled at 28±1°C. The stage and 
period of embryonic development was observed under microscope. The stage of development in embryo 
was divided into 6 stages; zygote, cleavage, morula, trochophore, veliger and hippo. The period of 
development was found at 0-2nd, 2nd-12th, 12th-26th, 26th-54th, 54th-101th and 101th-194th hour, respectively. 
The adult was found at 28th day after hatching. It can be concluded that the breeding and nursing works 
can be conducted in glass aquarium. It is possible to use this snail for being animal model and reducing 
prevalence of liver fluke. 

 
Keywords : Bithynia siamensis goniomphalos,  first intermediate host of liver fluke,  embryonic 

development  
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การแพร่กระจายของปรสิตภายนอก ในปลานิลที่เลี ยงในกระชังบริเวณแม่น  ามูล จังหวัดอุบลราชธานี 

บัวแกว้  วงอ านาจ* กาญจนา พยหุะ และ อัจฉรา จุฑาเกต ุ
 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail : b.vongam @gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การเกิดปรสิตภายนอก  ในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้ปลาอ่อนแอ 
และติดเช้ือโรคแบคทีเรียตามมาท าให้ปลาตาย ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาการเกิดปรสิตภายนอกและความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพน้ าบางประการต่อการเกิดปรสิตภายนอก โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างปลานิลที่เลีย้งในกระชังในเขต อ าเภอสว่างวีระวงศ์
และอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ท าการเก็บตัวอย่างปลาทุกเดือนระหว่างเดือนสิงหาคม 2556-เมษายน 2557 
และวัดคุณภาพน้ าได้แก่ ความเป็นกรดด่าง ออกซิเจนที่ละลายในน้ า อุณหภูมิ และแอมโมเนีย ผลการศึกษาพบว่า ชนิดของ
ปรสิตที่พบได้แก่ Trichodina sp. Gyrodactylus sp. Dactylogyrus sp. Oodinium sp. และ Epistylis sp. ชนิดที่พบ
ตลอดทั้งปีได้แก่ Trichodina sp. Gyrodactylus sp. และ Dactylogyrus sp. ชนิดที่พบมากที่สุดได้แก่ Trichodina sp  
รองลงมาได้แก่ Dactylogyrus ชนิดที่พบจ านวนน้อยที่สุดได้แก่ Epistylis sp. เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของจ านวน
ปรสิตกับค่าต่าง ๆ ของคุณภาพน้ าพบว่าจ านวนปรสิตชนิด  Trichodina sp. มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับค่าแอมโมเนีย 
ที่เพิ่มขึ้น ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าในบริเวณที่มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังตลอดปีมีค่าค่อนข้างต่ าโดยมีค่าอยู่ร ะหว่าง 
3.05-4.63 และค่าแอมโมเนียสูงที่สุด 0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
ค าส าคัญ: ปลานิล ปรสิตภายนอก คุณภาพน้ า 
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The Occurrence Of Ectoparasites Of Tilapia In Cage Culture  
In The Mun River Ubon Ratchathani Province 

Bouakeo vongamnath*  Kanjana Payooha and Achara Jutagate 
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. 

*E-mail : b.vongam@gmail.com 
 

Abstract 

 Ectoparasites is one of the major factor affecting Tilapia health in the cage  culture along the 
Mun river,Ubon ratchathaniprovince. Its lead to the infecting of bacteria which cause many fish die.  
The purpose of this study is to investigate the occurrence of ectoparasite and the relationship with 
some water quality parameters. The random fish sampling were conducted between August 2013- April 
2014. The water quality at the cage sites were determine the same time as fish sampling. There are 5 
genus of ectoparasites were found i.e. Trichodina sp.Gyrodactylus sp. Dactylogyrus sp.Oodinium sp.and 
Epistylis sp. The most dominant parasite is Trichodina sp. which were found all the year round. 
Dactylogyrus sp. is another dominant parasite and Epistylis sp.is the least  number found in this study. 
The regression analysis between the number of parasites and water quality parameters showed the 
significant relationship between number of Trichodina sp.and ammonia level. Dissoloved oxygen was 
quite low, 3.05-4.63  and the highest ammonia level was 0.11 ppm. 
 
Keywords  :  Ectoparasites,  Tilapia,  Water quality. 
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การเจริญเติบโตในสภาพน  าท่วมขังและการฟื้นตัวหลังน  าท่วมขังของหญ้าอาหารสัตว์หกสายพันธุ์ 

สุภาพรรณ เพ็งเพชร* กิตต ิวงส์พิเชษฐ  ไมเคิล แฮร์ และ สุวัฒน์ ธีระพงษธ์นากร 
ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

*E-mail: suphaphan2524@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 สภาพน้ าท่วมขังในฤดูฝนเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ของเกษตรกรในภาคอีสาน 
เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศเขตร้อนช้ืนที่มีฝนตกชุก การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตในสภาพ 
น้ าท่วมขังและการฟื้นตัวภายหลังถูกน้ าท่วมขังของหญ้าอาหารสัตว์หกสายพันธุ์  มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
และจัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล ประกอบด้วยสองปัจจัย คือ สภาวะน้ าท่วมขังสองสภาวะ คือ สภาวะหญ้าได้รับน้ าปกติ
และสภาวะหญ้าได้รับน้ าท่วมขัง และหญ้าอาหารสัตว์จ านวนหกสายพันธุ์ คือ หญ้าพาสพาลัมอุบล หญ้ากินนีมอมบาซ่า 
หญ้ากินนีสีม่วง  หญ้ามูลาโท 2 หญ้าเคย์แมน และหญ้าฮิวมิดิโคล่า จากการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของหญ้าลดลง 
ในสภาพน้ าท่วมขัง ส่งผลให้พื้นที่ใบ ความสูงล าต้น จ านวนหน่อต่อกอ และผลผลิตน้ าหนักแห้งรวม ลดลงเมื่อถูกน้ าท่วมขัง
นานขึ้น  ส่วนการฟื้นตัวของหญ้าอาหารสัตว์ภายหลังถูกน้ าท่วมขังในแง่พื้นที่ใบและจ านวนหน่อต่อกอ พบว่ามีค่าลดลง 
ขณะที่ความสูงของหญ้าทุกสายพันธุ์ที่ผ่านการถูกน้ าท่วมขังมีค่าสูงกว่าหญ้าปกติ 
 
ค าส าคัญ : สภาพน้ าท่วมขัง การเจริญเติบโต พาสพาลัมอุบล กินนีมอมบาซ่า กินนีสีม่วง มูลาโท 2 เคย์แมน ฮิวมิดิโคล่า 
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Growth In Waterlogging And Recovery After Waterlogging Of Six Forage Grasses 

Suphaphan Phengphet*, Kitti Wongpichet, Michael Hare  and Suwat Theerapongthanagon 
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: suphaphan2524@gmail.com 
 

Abstract 

 Waterlogging is common in pasture areas of the Northeast during rainy season due to the 
climatic conditions of the humid tropic with regular heavy rains. The objectives of this study were to 
determine growth in waterlogging and recovery after waterlogging of six forage grasses. The trials were 
completely randomized design and factorial arrangement of treatments with two factors; two water 
conditions: control and waterlogging; and six species of forage grasses (Ubon paspalum, Mombasa 
guinea, Purple guinea, Mulato II, Cayman, and Humidicola). Waterlogging reduced leaf area, plant height, 
number of tillers, and total dry matter yield of forage grasses when longer period of time encountered. 
Recovery of forage grasses in terms of leaf area and number of tillers were lower in plants that were 
waterlogged compared to control; while height of all waterlogged grasses was higher compared to 
control plants. 
 
Keywords:  waterlogging, growth, Ubon paspalum, Mombasa guinea, Purple guinea, Mulato II, Cayman, 
      Humidicola 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ  
ส าหรับนักศึกษาชั นปีท่ี 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

จีริสุดา  ค าสีเขียว* และ ณัฐวัฒน์ ตีระวฒันพงษ์  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail: oat_otani@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ 

  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติและให้บริการ 
ในศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาในสถานการณ์จริงของชุมชน ตลอดจนสร้างชุมชนให้เกิดการเรียนรู้อีกด้วย การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานได้ถูกแนะน าจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีงานวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกบั
ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีที่ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของเภสัชกรในงานสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยนี้ 
เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองที่มีการวัดผลก่อนและหลังเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชน 
เป็นฐาน ใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษา  
4) ทัศนคติต่อบทบาทของเภสัชกรในงานส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยรูปแบบของการเสริมสร้าง  
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะนักศึกษา ประกอบด้วย การให้ความรู้แบบบรรยายร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชน  
เป็นฐาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเป็นผู้ให้ค าแนะน า เครื่องมือที่ใช้ในการ  
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วย แบบวัดความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วยการประเมินตนเอง (Cronbach's Alpha เป็น 0.96) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพ (Cronbach's Alpha 
เป็น 0.96) แบบประเมินความพึงพอใจ (Cronbach's Alpha เป็น 0.84) ส่วนทัศนคติต่อบทบาทของเภสัชกร 
จะใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการเก็บข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพ จะใช้สถิติเชิงอนุมาน (Pair t-test) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างในช่วงก่อนเรียน
และหลังเรียน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน  
107 คน พบว่า 1) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ (P value  0.001) ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านยา (Mean differences = 1.84 คะแนน) ความรู้ทั่วไป  
(Mean differences = 1.80 คะแนน) ความรู้ด้านเครื่องส าอาง (Mean differences = 1.69 คะแนน) และความรู้ 
ด้านอาหาร (Mean differences = 1.49 คะแนน) 2) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P value  0.001) ในทุก ๆ ด้าน โดยทักษะที่มีความต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  
3 อันดับ คือ ทักษะการปฏิบัติ (Mean differences = 1.46 คะแนน) ทักษะการเรียนรู้แบบทีม (Mean differences = 
1.42 คะแนน) และทักษะการจัดการ (Mean differences = 1.38 คะแนน) ตามล าดับ 3) ระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกหัวข้อการประเมิน โดยพึงพอใจในบทบาทของอาจารย์ 
ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษามากที่สุด 4) นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อบทบาทของเภสัชกรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทเภสัชกรเชิงรุกด้านการสร้างเสริมสุขภาพดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนมีความตระหนักในจรรยาบรรณของเภสัชกรและความเป็นวิชาชีพ 
เภสัชกรรมมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ  : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เภสัชศาสตร์นเิทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์   
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Effects of the Community Based Learning in Pharmacy Orientation Course 
For 1st Year Level Pharmacy Student at Ubon Ratchathani University 

Jeerisuda Khumsikiew* and Nattawat Teerawatanapong 
Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University 

*E-mail: oat_otani@hotmail.com 
 

Abstract 

  The community-based learning is an instructional method that emphasized students to learn, 
practice and apply their academic knowledge in real world situations (academically based community 
service) as well as encourages learning community. The community-based learning has been recommended 
by a wide variety of national and international educational institutions and its positive outcome was found 
in many researches. Therefore, the researcher is interested in the effects of the community based learning 
in pharmacy orientation course which the course for 1st year level pharmacy student. The course of 
pharmacy orientation enables students to understand and realize the areas where they can practice their 
job in the future such as public health and related fields as well as development of attitudes and concepts 
towards pharmacy profession. This quasi-experimental research: a “one group pre-post test design” aims to 
study effects of the community based learning in pharmacy orientation course in 4 domains including 1) 
student knowledge in pharmacy consumer protection which is the essential part of pharmacist roles 2) 
lifelong learning skills 3) student satisfaction of 4) student attitude towards the pharmacists role in health 
promotion and consumer protection. Strategies to promote student learning consisted of lecture based 
teaching and community based learning with a teacher who was counselor when they were practice in the 
community. Qualitative and quantitative data were collected by various instruments. Quantitative data were 
collected by rating scale questionnaires including questionnaire for student’s knowledge assessment 
(Cronbach's Alpha is 0.96), lifelong learning skills assessment (Cronbach's Alpha is 0.96), and satisfaction 
assessment (Cronbach's Alpha is 0.84). Student’s attitude survey was collected by open-end question which 
written in narrative format. Descriptive statistics was used in quantitative data analysis. The inferential 
statistics (Pair t-test) was used to compare mean score between before and after finished course in the part 
of student knowledge and lifelong learning skills. Content analysis was used in qualitative data analysis. The 
result from a sample size of 107 students revealed that 1) The average score of students in knowledge of 
customer protection have increased significantly in all domain (P value  0.001) including medication 
knowledge (Mean differences = 1.84) general concept (Mean differences = 1.80) cosmetic knowledge (Mean 
differences = 1.69) and food knowledge (Mean differences = 1.49) 2) The average score of students in 
lifelong learning skill have increased significantly in all items skill (P value  0.001). The three highest mean 
difference of average score were the practical skill (Mean differences = 1.46) team learning skill (Mean 
differences = 1.42) and management skill (Mean differences = 1.38) in respectively 3) Most of students 
satisfied with every evaluative items at high to highest level. The highest average score was the role of 
teacher who works as facilitator. 4) Attitude of most students has been changed to realize and better 
understand toward the importance of the pharmacist’s role in proactive health promotion especially in 
customer protection as well as ethical awareness and pharmacy professionalism.  

Keywords : The community-based learning, pharmacy orientation, pharmacy students 
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 วิถีชีวิตและแบบแผนพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์  
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองห้าง ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

นิตยศรี วงศ์สุวรรณ* และชุภาศิริ อภินนัท์เดชา 
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

*E-mail : Nittayasee@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบริบทชุมชน วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับโรคเมลิออยด์ การให้ความหมาย การรับรู้และความเช่ือเกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ของประชาชนในชุมชน และ
สังเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์ของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต  สัมภาษณ์ และ 
การสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล คือ ประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคเมลิออยด์ จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจวิถีชีวิตชุมชน แบบสัมภาษณ์วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน กลุ่มเสี่ยงและ 
ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคเมลิออยด์ และแนวทางการสนทนากลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนและ
ความเช่ือเกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Researcher 
Triangulation) แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และเชื่อมโยงมโนทัศน์ 
 ผลการศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนบ้านหนองห้าง ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเมลิออยด์ 
พบว่า บริบทชุมชน วิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เพ่ิมโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมลิออยด์ คือ น้ าประปาหมู่บ้านไม่มีระบบบ าบัด  
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการต้มน้ าก่อนดื่ม ใช้น้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติในการประกอบอาหาร ล้างท าความสะอาดมือและเท้า
ด้วยน้ าที่หาได้ง่าย ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ต้องสัมผัสดินและน้ าตลอดเวลา มีพฤติกรรมการสวมรองเท้าบูท 
ไม่ถูกวิธี ไม่สามารถหลีกเลี่ยงฝุ่นและฝนได้ เมื่อเจ็บป่วยเลือกรักษากับหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนปัจจุบัน  ส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะซื้อยาตามการโฆษณาทางวิทยุ  ผลการศึกษาการให้ความหมาย การรับรู้และความเช่ือ 
ที่เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์  พบว่า ผู้ป่วยโรคเมลิออยด์มักจะมีอาการไข้เรื้อรัง ชาวบ้านจึงเรียกอาการนั้นว่า “ไข้ส าเฮื้อ” และ
ประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านไม่เคยได้ยินช่ือหรือรู้จักโรคเมลิออยด์มาก่อน ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเมลิออยด์ในระดับน้อย ผลการการสังเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรค คือ 1) ลักษณะภายในตัวบุคคล 2) ประสบการณ์การเจ็บป่วย 3) อุปกรณ์การป้องกันโรค  
4) บุคคล และ 5) บริบทชุมชน ดังนั้น แนวทางในการป้องกันโรคเมลิออยด์ คือ การให้สุขศึกษา การจัดท าระบบน้ าประปา
ให้ได้มาตรฐาน และแนวทางการลดอัตราการป่วยตาย คือ โรงพยาบาลชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายกับโรงพยาบาลศูนย์ 
ในการวินิจฉัยโรค เก็บสิ่งส่งตรวจเร็ว ส่งต่อและเยียวยารักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
 
ค าส าคัญ :  โรคเมลิออยด์  พฤติกรรมการป้องกันโรค  วิถีชีวิต  ไขส้ าเฮื้อ  การรับรูแ้ละความเชื่อ  
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The Way Of Life And Melioidosis Prevention Behavior Pattern :  
A Case Study at Chumchonbannonghang, Nakom Subdistrict,  

Srimuangmai District, Ubon Ratchathani Province. 

Nittayasee Wongsuwan* and Chupasiri  Apinandecha 
Department of Community Health Development, Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. 

*E-mail : Nittayasee@gmail.com 
 

Abstract 

 The purpose of this research were 1) to explain community context and people behavior and 
risk people to Melioidosis 2) to explain definition, knowledge and belief to Melioidosis of the people in 
village 3) to synthesize Melioidosis prevention behavior of the people. The data collection was 
conducted through observation, interview, and discussion. The participants were 27 risk people and the 
people who used to be Melioidosis. The instruments consisted of questionnaires, interview forms and 
discussion forms. The interview was provided for risk people and the people who used to be 
Melioidosis. Discussion was provided for risk people, important person/head of village, and belief to 
Melioidosis. The data was analyzed through Research Method Triangulation and content analysis. 
Finally, the data was provided to be concept model.   
 The results of the study indicated that most people used village water supply; no treatment 
system. Moreover, the people did not boil water before drinking, cooked by water from natural 
resource, cleaned hands and feet by water in general places. In addition, most people were farmer; 
worked in soil and water all the time, wore boots incorrectly, worked in dust and rain unavoidably. 
Furthermore, the people liked to treat their illness by traditional and conventional medicine. Most 
senior citizen and Chronic Disease patients bought medicine from radio advertising. As definition, 
knowledge and belief to Melioidosis, the resemblance symptom as Melioidosis was called “Khai-Sam-
Hue” and most people did not know “Melioidosis”. Least people knew the risk to Melioidosis. As 
synthesize, Factors Affecting Melioidosis Prevention behavior : 1)people 2)illness experience 3)appliance 
for disease prevention 4)environment and 5)community context. Therefore, the ways for Melioidosis 
prevention were to suggest for standardizing water supply and reduce death rate; community hospitals 
made connection to diagnosis center. The community hospital had to send specimen, refer, and treat 
the patients continually.  
 
Keywords : Melioidosis , Disease Prevention Behavior , The Way of Life , Khai-Sam-Hue , Knowledge and  
       belief      
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนต าบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี 

สาวิตรี  สิงหาด และ รวีวรรณ  เผ่ากัณหา * 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail :  praweewan@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 220 ราย ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ 
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
          ผลการวิจัย พบว่า ระดับคณุภาพชีวิต ผู้สูงอายุ อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 56.4   รองลงมา  ระดบัด ีร้อยละ 
42.3 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลธาตุ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่ อายุ  
การออกก าลังกาย และ รายได้ โดย อายุ มีความสัมพันธ์ทางลบ   ( r=-.201) ส่วนการออกก าลังกาย และ รายได้  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   (r= .180, .118 ตามล าดับ) 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย บุคลากรด้านสุขภาพควรสง่เสรมิคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในชุมชน โดยตระหนักถึงปัจจัย
ด้านอายุ การส่งเสริมการออกก าลังกาย และการส่งเสริมด้านรายได้ 

 
ค าส าคัญ :  ผู้สูงอายุ ระดับคุณภาพชีวิต  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
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Factors Related to Quality of Life of  Older Adults  in That District,  
Ubon Ratchathani Province.  

Sawitree Singhard and Raweewan Paokanha* 
*E-mail :  praweewan@gmail.com 

 
Abstract 

 The research objective were to studied the level of quality of life and factors related to 
quality of life of the elderly in That district, Ubon ratchathani province. The sample size were 220 
elders, the instruments composed the WHOQOL questionnaires. The data was to analyze by percentage 
mean standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The research revealed that  
 The Quality of Life of the elderly in That district is good level and the The Quality of Life 
related  factors were age, exercise, and income. 
 The research suggestion it should be promote the QOL for the elderly focusing on age, 
exercise, depression and income. 
 
Keywords : Older Adults   
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่ออาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื อและกระดูกโครงร่าง 
ในพนักงานนวดแผนไทย 

นิภาพร ค าหลอม* และ พักตรว์ิภา วงศ์วาน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail : ni094@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 ความชุกของอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ 
ถือเป็นเรื่องหลักท่ีน่าสนใจ ซึ่งเช่ือได้ว่าน่าจะเกิดมาจากปริมาณงานและลักษณะการท างาน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา 
เชิงส ารวจ (Survey Research) แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย 
ที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานนวดแผนไทย โดยการส ารวจอาการ
บาดเจ็บและประเมินท่าทางการท างานด้วยวิธี RULA (Rapid Upper Limp Assessment) กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน 
นวดแผนไทย ในสถานประกอบการนวดแผนไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  จากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 110 คน จาก 10  
สถานประกอบการ รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
และการวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ คือ สถิติ 
เชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน อายุ เพศ ลักษณะการท างาน ท่าทางการท างาน โดยใช้ค่าจริง ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออาการบาดเจ็บระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของพนักงานนวดแผนไทย 
 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 93 เพศชาย จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7 มีอายุเฉลี่ย 42.87±8.24 ปี น้ าหนักเฉลี่ย 54.82±3.07 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลี่ย 161±10.27 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 คิดเป็นร้อยละ 63.64 ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 
96.36 มีประสบการณ์การท างานพนักงานนวดแผนไทยเฉลี่ย 5.57 ปี พนักงานนวดแผนไทยมีอาการบาดเจ็บระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 96.36 ในส่วนของร่างกายด้านขวาและด้านซ้ายมีความเสี่ยง  
ต่อการปวดเมื่อยเท่ากัน มีอาการปวดเมื่อยในต าแหน่งของมือ ข้อมือ และนิ้วมือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.36 รองลงมาคือ 
ไหล่ คิดเป็นร้อยละ 70.91 การประเมินท่าทางการท างานโดยวิธี RULA จากพนักงานนวดแผนไทย 57 คน พบว่า ท่าทาง 
การท างานในส่วนของร่างกายส่วนใหญ่จะมีคะแนนเท่ากับ 7 คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจัดอยู่ในความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย
ระดับที่ 4 หมายถึง งานนั้นมีความเสี่ยงมากต้องรีบด าเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขทันที  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ กับอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของพนักงานนวดแผนไทย พบว่า ปัจจัยด้าน  
การยศาสตร์มีความความสัมพันธ์ต่ออาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้ อและกระดูกโครงร่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < 0.05) ได้แก่ ปัจจัยด้านท่าทางการท างานไม่เหมาะสม และท่าทางการท างานซ้ าซาก ส่วนปัจจัยทางส่วนบุคคล คือ เพศ 
สถานภาพสมรส การศึกษา การท างานล่วงเวลา การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการออกกก าลังกาย รวมถึงข้อมูล  
การท างาน และท่าทางการท างานไม่มีความความสัมพันธ์ต่ออาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)  
  
ค าส าคัญ :  RULA  อาการบาดเจบ็ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง  พนักงานนวดแผนไทย 
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Factors Associated To Musculoskeletal Injuries In Thai Massage Therapists 

Nipaporn Khamhlom*1 and Wakvipa Wongwan2 
Biological Science Department, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University. 

* e-mail : ni094@hotmail.com 

Abstract 

 Prevalence of musculoskeletal injuries has become a major concern among healthcare 
professionals. This is believed to be attributed to the physical demands on the tasks within healthcare 
professions. The objectives of this study were to investigate the factors associated to musculoskeletal 
injuries in Thai massage therapist. The research was cross-sectional study. To accomplish this task, the 
assessment tool called the Rapid Upper Limp Assessment (RULA), was applied. Using interview form 
which developed by the researcher based on a literature review that consisted of general information, 
working information, musculoskeletal injuries data and general bodily fatigue feeling. The samples were 
the 110 Thai massage therapist form 10 enterprises which administered to registered massage therapist 
(RMT) across City Municipality Ubonratchathani, Muang, Ubonratchathani province. Data was collected 
during June to November, 2011. And data were statistically analyzed by using SPSS for WINDOW 
program using descriptive statistic which frequency, average, percentage and standard deviation for 
described the general information of subjects, working data and working posture. Inferential statistics 
were Chi-square (X2-test) to investigate the relative contribution of factors associated to 
musculoskeletal injuries in Thai massage therapist. 

The results showed that samples of this study were female amount 102 subjects (93%) were 
male 8 subjects (7%). Their average age, weight and height were 42.87±8.24 years, 54.82±3.07 kilograms 
and 161±10.27 centimeters, respectively. The majority of the Thai massage therapists were graduated 
form Ubonratchathani Institute for Skill Development Region 7 (63.64%). 96.36% of the Thai massage 
therapists were nonsmoking. The Thai massage therapists had experience in Thai massage work for an 
average of 5.57 years. Musculoskeletal injuries in Thai massage therapist were occurred injures while 
working (96.36%). Both right and left part of body were risk to pain equally. The highest reporting of pain 
and discomfort was reported in the hand, wrist and finger (73.4%) followed by the shoulders, (70.91%) 
respectively. Rapid Upper Limp Assessment (RULA) score of Thai massage therapist form 57 subjects 
(51.82). Final score were 7 points (4 levels) which means high risk. Results of the relative contribution of 
factors associated to musculoskeletal injuries in Thai massage therapist were Ergonomics factors which 
unsuitable working posture and repetitive working posture was statistically related to musculoskeletal 
injuries (p<0.05). There were no significant gender differences, marital status, education, part-time job, 
Smoking, Alcohol and exercise in musculoskeletal injuries reporting. Working data and working posture 
were not statistically significant (p>0.05). 
  
Keywords :  RULA, Musculoskeletal injuries, Thai massage therapist 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย เทศบาลนครอุบลราชธานี 

นิยม จันทร์นวล * วาสนา ชินวงษ์   และปวีณา ลิมปิทีปราการ  
  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

*E-mail: toybuu_2009@windowslive.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานเก็บขนมูลฝอยเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 55 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ คือ แบบสอบถามก่อนและหลัง และโปรแกรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ Pair t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 
ทางสถิติ .05  ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย  
หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.001) 
โดยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในด้านการไม่สวมรองเท้าแตะก่อนเริ่มท างาน การไม่กระโดดขึ้น-ลงรถขณะที่รถจอดไม่สนิท และ 
การไม่ใช้หลังยกแบกของที่มีน้ าหนัก ดังนั้นรูปโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยอาศัย
กระบวนการเตือนความจ า น าสู่พฤติกรรมใหม่ วางกรอบพฤติกรรม ให้ค ามั่นสัญญา และควบคุมตนเอง ท าให้พนักงาน  
เก็บขนมูลฝอยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานที่ดีขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานให้เกิดความปลอดภัยขึ้น 
แก่พนักงาน การก าหนดมาตรการด้านกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และการจัดอบรมให้ความรู้ 
เพื่อช้ีให้เห็นถึงประโยชน์และผลกระทบจากการมีพฤติกรรมในการท างานท่ีไม่ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัย พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย 
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Effective Of Safety Health Behavior Program Of Waste Collector,  
Ubon Ratchathani Municipality, Ubon Ratchathani 

Niyom  Junnual *, Wasana  Chinnawong  and Pawena Limpiteeprakan  
  College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University. 

*E-mail: toybuu_2009@windowslive.com 
 

Abstract 

This quasi-experimental design aimed to study the effectiveness of safety health behavior of 
waste collector. The samples were composed of 55 waste collectors from Ubon Ratchathani 
Municipality participated in this study. Tools are composed of pretest and posttest questionnaire and 
safety work promotion program. Data analyses were used frequency, percentage, average, standard 
deviation and pair t-test at 0.5 significant levels. The results showed significant differences before and 
after the safety work intervention program (p< 0.001). Better behavior are wearing the shoes before start 
the work, not jump on and off from unstop car and not use back for carry the heavy thing. These 
observations suggest that this program which uses the reminder process will lead to new behavior.  
To set a new behavior, give a vow and control themselves make waste collectors change their work 
safety behavior better. To promote safety work in waste collector, involved organization should be 
continued to set up program that will improve safety for workers by set up the safety rule and regular 
training about benefit and effect of safety behavior in workplace. 
 
Keywords:  safety health behavior, waste collector  
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พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานและการประเมินความเสี่ยง 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษา ร้านรับซื อของเก่าแห่งหนึ่ง  

ในต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ศิริพร  วรรคสังข์  ลักษณีย ์ บุญขาว*   
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail :  lasans76@yahoo.com 

   
บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ  
ความปลอดภัย กรณีศึกษา ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหน่ึง ในต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ประชากร 
ที่ใช้ศึกษาคือ คนงานจ านวน 32 คน ส ารวจพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ จ านวน, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินความเสี่ยงตามหลักการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี Check List ในสภาพแวดล้อมท่ัวไปและขั้นตอนการท างาน และประเมิน
ความเสี่ยงโดยใช้เมตริกส์ความเสี่ยง  (โอกาส × ความรุนแรง)  ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ของคนงานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.1  พฤติกรรมความปลอดภัยที่มีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด  คือ คนงาน
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุมก่อนปฏิบัติงาน ร้อยละ 81.3 รองลงมา คือ ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร ร้อยละ 75.0 
โดยมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมากท่ีสุด คือ คนงานไม่สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าบู๊ทและยืดกล้ามเนื้อ 
ก่อนปฏิบัติงาน ร้อยละ 37.5 และ 25.0 ตามล าดับ และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงแต่มีการปฏิบัติ คือ คนงานรับประทาน
อาหารในบริเวณที่ปฏิบัติงาน  คนงานจะสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนงานท่านอื่น 
และไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพราะเป็นอุปสรรคต่อการท างาน โดยคนงานปฏิบัติทุกครั้งและบางครั้ง
รวมกันในแต่ละประเด็น คิดเป็นร้อยละ  75.1, 68.8 และ 56.3 ตามล าดับ และพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติเลยในการท างาน 
แต่ยังพบว่าคนงานมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง ได้แก่ ดื่มสุราและสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในขณะที่เจ็บป่วย  
นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่สังเกตและหลีกเลี่ยงจุดที่มีอันตรายสูง ส่วนการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  พบประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสูง ได้แก่ สถานท่ีท างานมีเสียงดัง  มีฝุ่นฟุ้งกระจายทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน  
มีอาหารวางในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่มีป้ายบ่งช้ีว่าห้ามสูบบุหรี่ ไม่มีป้ายบอกประเภทของขยะ การติดตั้งถังดับเพลิงไม่ถูกต้อง 
สถานที่ท างานไม่สะอาดและไม่ปลอดภัย  เครื่องจักรไม่มี เครื่องป้องกัน (Guard) และไม่มีเส้นทางเคลื่อนย้ายของเก่า 
ที่เหมาะสม  จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ ในส่วนของพฤติกรรมความปลอดภัย 
เจ้าของสถานประกอบการควรออกกฎระเบียบเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดให้มีกิจกรรมอบอุ่น
ร่างกายก่อนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดบริเวณรับประทานอาหารแยกจากพื้นที่การท างาน และในส่วนการประเมินความเสี่ยง 
เจ้าของสถานประกอบการควรจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และควรจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดมาตรการ
ด้านกฎหมาย/ข้อบัญญัติที่เช่ือมโยงกับค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 เพื่อควบคุมสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการท างานของคนงานในร้านรับซื้อ 
ของเก่าต่อไป  

 
ค าส าคัญ :  พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
       ร้านรับซื้อของเก่า 
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Assessment of Safety Behavior and Occupational Health and Safety Risk  
in a Waste Recycling Spoh in Tambol Bankog,  

Amphur Khueangnai, Ubon Ratchathani Province  

Siriporn Wakkasang and  Laksanee  Boonkhao* 
College of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University 

*E-mail: lasans76@yahoo.com 
 

Abstract 

 This study assessed the safety behavior and the occupational health and safety risk in a 
waste recycling shop in Tambol Bankog, Amphur Khueangnai, Ubon Ratchathani Province. The research 
collected data from 32 workers by the use of a questionnaire related to safety behavior and analysis 
was completed by the calculation of frequencies, percentages, means, and standard deviations.  
A checklist was used to identify risks in general areas and all processes of the waste recycling shop and 
to analyze the levels of risk based on criteria from the Industrial Department. Risk was also assessed by 
the use of Risk Metrics(opportunity x severity). The study found that safety behavior was at a moderate 
level of 53% based on a scale derived from the research of Best (1977). The wearing of appropriate 
clothing while working was recorded at 81.3% and hand-washing before and after eating was 75.0%. 
There appeared to be a neglect of safety behavior regarding the wearing of boots (37.5%) and exercising 
before work (25.0%). Other areas of concern were the consumption of food in the work area (75.1%), 
not wearing correct personal protective equipment until witnessing an accident (68.8%), and not 
wearing correct personal protective equipment due to it impeding their work (56.3%). On some 
occasions, workers drank and smoked while working, worked while sick, had inadequate sleep, and were 
not aware of risks in the work area. The occupational health and safety risk assessment  found high 
levels of noise, air pollution, food, an absence of no smoking signs, no signs for correct disposal of 
different sorts of waste, unsuitable locations of fire extinguishers, dirt, a lack of machine guards, and 
poorly organized waste removal in the work area. This research suggested two main areas for 
improvement. In the area of safety behavior, it was recommended that the owner of the waste 
recycling shop should prepare rules about personal protective equipment, set up exercise activities for 
workers, and establish an eating area separate from the work area. In the area of risk assessment, it was 
suggested that the owner should organize a safe work area environment and set up a risk management 
program to reduce and control risks. The study also recommended that departments, such as the Sub-
district Administration Organization, need to set safety rules for waste recycling shop in the interests of 
their workers. 
 
Keywords : Safety behavior, Occupational health and safety risk assessment, Recycling waste shop 
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โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

ลักษณีย์  บุญขาว*  จิราภรณ์  หลาบค า  นิตยา  จิตบรรเทิง  และสมเจตน ์ ทองด า 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: lasans76@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนเป็นโรงเรียนต้นแบบ   
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน  
5 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะรับผิดชอบด าเนินกิจกรรมต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านต่างกัน 
ประกอบด้วย ด้านสนามเด็กเล่นปลอดภัย  ด้านการจัดการขยะ ด้านห้องเรียนปลอดภัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร เครื่องมือและกระบวนการที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรม 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  การมอบหมายคณะท างานที่เช่ียวชาญในแต่ละด้านเป็นที่ปรึกษา
และกิจกรรมตรวจเยี่ยมขณะด าเนินโครงการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละและพรรณนาผลการด าเนินงาน
โครงการของแต่ละโรงเรียนต้นแบบ  ผลการศึกษา พบว่า  ทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในด้านที่โรงเรียนรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 100  โดยกระบวนการที่ทุกโรงเรียน
ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 100  ประกอบด้วย การก าหนดคณะท างานผู้รับผิดชอบที่มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ก าหนดให้ครู
และนักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ  มีแผนการด าเนินงาน มีการประชุมของคณะท างาน  มีการติดตาม
ดูแล การนิเทศการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนอย่างใกล้ชิด และรวมถึงมีการประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ
 การด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้  โดยการน ากิจกรรม การจัดการ
ความรู้ การอบรม หรือการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้โรงเรียนเข้าใจการด าเนินงาน และการที่ให้บุคลากรทุกส่วน  
ในองค์กรได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินโครงการ  รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ และช่วยในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการของผู้บริหารโรงเรียน จะช่วยให้การด าเนินโครงการสามารถพัฒนาได้  
อย่างสมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเป็นอย่างดี  ซึ่งโรงเรียนอื่น ๆ สามารถน าตัวอย่างหรือรูปแบบที่เป็น
ต้นแบบนี ้ ไปปรับใช้ในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี เพื่อความสุขทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน
และศักยภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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Establishment of a Safety and Environmental Role Model  
in the Primary School Network of Ubon Ratchathani University 

Laksanee  Boonkhao*, Chiraporn Lapcham, Nittaya  Jitbantoeng, and Somjate Thaongdam 
College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: lasans76@yahoo.com 
 

Abstract 

 The objective of this research was to develop guidelines for the establishment of a safety and 
environmental role model in five primary schools in the network of Ubon Ratchathani University.  
The schools wished to become role models of good practice by the initiation of activities in safety 
management in the playground, waste management, safety management in the classroom, 
environmental management, and food sanitation management. The activities included training, 
knowledge management, consultation with professionals, and auditing. Analysis was completed by the 
calculation of frequencies and percentages, and the writing of descriptions of the project for each 
school. The research found that all the schools achieved their goals by the processes of establishing 
committees responsible for the project, setting up working groups of both teachers and students, 
planning, group meetings, and frequent auditing by management, and all passed the audit with marks of 
100%. The activities included knowledge management, training and close consultation with professional 
persons help the working committees to understand the project processes and the participation of all 
responsible persons, processed auditing by management, and problem-solving to help the completion 
and appropriateness of the project. It is anticipated that other schools may adopt some of the lessons 
learned from the project to improve the safety and environment of their schools and the mental and 
physical health of their students. 
 
Keywords : Safety and environmental role model: Primary school network of Ubon Ratchathani  
        University 
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คุณภาพน  าและปริมาณธาตุอาหารในดินตะกอนของบ่อเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

สุดสาคร สิงห์ทอง* ผกามาศ บุญสิ่งสี กชวรรณ  อุไรรัตน์ และ ทวีเดช ไชยนาพงษ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

*E-mail : sighanobody13@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าและปริมาณธาตุอาหารในดินตะกอนของบ่อเลี้ยงกุ้งขาว  
แวนนาไม  โดยเก็บตัวอย่างน้ าและดินตะกอนจากบ่อกุ้ง จ านวน 2 บ่อ ๆ ละ 1 ตัวอย่าง บริเวณกลางบ่อ เก็บตัวอย่าง 
ทุกเดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพและเคมี   
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย  ยกเว้นปริมาณแอมโมเนียที่มีค่า
เกินมาตรฐานสูงถึง  96  เท่า  โดยมีปริมาณเฉลี่ย 2.89±0.0300 mg/L  ส าหรับปริมาณธาตุอาหารในดินตะกอน พบว่า 
ปริมาณไนโตรเจนในรูปไนเตรท  โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสในรูปออร์โธฟอสเฟต มีปริมาณอยู่ในระดับต่ า  ต่ ามาก  และ  
ต่ ากว่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.0133  0.0575  และ 0.3 mg/Kg  ตามล าดับ  ส่วนอินทรียวัตถุมีปริมาณอยู่ในระดับสูง   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.265%  การวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่า  คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้ง มีความสัมพันธ์กับปริมาณธาตุอาหาร 
ในดินตะกอน และปริมาณการให้อาหารกุ้ง รวมทั้งระยะเวลาของการเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นของการเลี้ยงกุ้ง  
อาหารในบ่อเลี้ยงกุ้งอาจจะมีการสะสมตกค้างมากขึ้น ตลอดจนกุ้งยังมีขนาดเล็กจึ งต้องการอาหารในปริมาณน้อย ส่งผล 
ให้มีปริมาณแอมโมเนียสูงในน้ าตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพน้ า  ดินตะกอน  ปริมาณธาตุอาหาร  กุ้งขาวแวนนาไม  
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Water Quantity and Nutrient in Sediment of White Shrimp Pond 

Sudsakhorn Singthong*, Pakamash Boonsingsri, Khochawan Urairatana and Taveedesk Chainapong 
Biological Science and Environment Science Program,  

Faculty of Science, Thaksin University, Patthalung Campus 
*E-mail : sighanobody13@gmail.com 

 
Abstract 

           The objective of research was aims to analyze the quality of water and nutrients in the 
sediment of white shrimp (Litopenaeus vannamei). The water and sediment of samples were collected 
from ponds, 2 wells, each one for a pond in the center which samples every month during November 
2012 - January 2013. The physical and chemical water quality most are within the standards of the 
sewerage ponds of brackish water aquaculture, with the exception of ammonia, up to 96 times higher 
than the average concentration of 2.89 ± 0.0300 mg/L for nutrients in the sediment, the amount of 
nitrogen in nitrate, potassium and phosphorus in the orthophosphate. The concentration is low, very 
low and less than 0.0575 and 0.0133, with a mean of 0.3 mg/Kg, respectively.  As for the organic matter 
content is high, the average was 4.265 g/kg of this study indicated that water quality in shrimp ponds. 
Correlated with volume, nutrients in sediments and the amount of fed including the duration of the 
shrimp, especially in the initial stages of the shrimp. In additionally, in shrimp ponds may have 
accumulated more residues. The shrimp are so small they require food in smaller amounts. Result in 
high ammonia content in water samples from the white shrimp. 
 

Keywords : Water Quantity, Sediment, Nutrient Content, White Shrimp (Litopenaeus vanamei) 
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การศึกษาระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนร่วมกับพลังงานความร้อนทิ งเพื่อการประหยัดพลังงาน 

พิเชษฐ์ เนื้อนวล1*   ชนิดา ปอ้มเสน2  ทวีวัฒน์ สภุารส 3  และ ทเนจ นาคปนค า4 
1,2,3 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

4สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสด ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
*E-mail address: chanidapomsen@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประหยัดพลังงาน และสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
ท างานร่วมกับระบบการน าพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ระบบประกอบด้วย  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดอัดไอ  คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดความสามารถในการท าความเย็น 5.118 กิโลวัตต์ 
(18,000 บีทียูต่อช่ัวโมง) สารท าความเย็น R-410a  เป็นสารท างานในระบบ และภาชนะบรรจุความร้อนทิ้งเหลือใช้ 
หุ้มฉนวนความร้อนอย่างดีขนาดความจุ 60 ลิตร ติดตั้งขดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดทองแดง ระบบควบคุมการท างาน 
ของคอมเพรสเซอร์ การทดลองปรับตั้งภาระการปรับอากาศที่  2.2, 2.8, 3.4, 4.0 กิโลวัตต์ และอุณหภูมิน้ าร้อนกลับมา 
ใช้ใหม่ 80 องศาเซลเซียส อัตราการไหลคงที่ ควบคุมอุณหภูมิห้องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 60-65 
เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองพบว่าความร้อนท้ิงจากน้ าร้อนสามารถเพิ่มความดันให้กับสารท าความเย็นก่อนระบายความร้อน 
ที่คอนเดนเซอร์สามารถลดความสิ้นเปลืองของพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มค่าสัมประสิทธ์ิของสมรรถนะสูงสุด 40-50 เปอร์เซ็นต์ 

 
ค าส าคัญ : ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน  พลังงานความร้อน  การประหยัดพลังงาน  สัมประสิทธ์ิของสมรรถนะ 
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A  Study of Split type Air Conditioning System with Waste heat for Energy Savings 

Pichet Nuanual1*,   Chanida Pomsen2  Tavewat Suparos3  and Thanate Nakponcum4  

1,2,3 Department of Engineering,Faculty of Industrial Education and Technology,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi  

4 Department of Energy Technology, Faculty of Energy, Environment and Materials, 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

*E-mail address: chanidapomsen@gmail.com 
 

Abstract 

 This research was to study the energy saving and coefficient of performance of split-type air 
conditioner operated with waste heat recovery. The system consisted of rotary vapor compressor, air 
cooling condenser type, R-410a of refrigerant, Control unit system and maximum cooling load capacity 
of 5.118 kW (18,000 Btu/hr). The rigid tang at 60 Liter of capacity was containing hot water from waste 
heat recovery and as well of insulator. In the rigid tank was installing the copper tubes heat exchanger. 
The experimental was various of cooling load at  2.2, 2.8, 3.4, 4.0 kW, constant mass flow rate and 
waste heat recovery temperature at 80 ºC, and control room temperature and relative humidity round 
25 ºC and 60-65 %RH respectively. The results show that the waste heat recovery from hot water can to 
increased pressure of refrigerant before entering to air cooling condenser. The coefficient of 
performance (COPR) was improved by round 50%, and electrical consumption was approximately 
reduced by 40-50%. 
 
Keywords : Split-type air conditioner, waste heat recovery, energy saving, coefficient of performance
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การศึกษาการผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ทวีศิลป์ จันทรังษ ี สุจินต์ จิระชวีะนันท*์ และ สมภพ ปัญญาสมพรรค์ 
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

*E-mail : sujin.jir@kmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของการผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้  
บ่อตากเกลือขนาด 100cm   100cm ขอบบ่อสูง 1cm ปูพื้นบ่อด้วยผ้าใบหนา 0.5mm ภายในบ่อบรรจุปริมาณน้ าเกลือ 
ที่ใช้ในการทดลอง 4,800 g โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะฝาครอบพลาสติกใส 2 รูปแบบคือ ฝาครอบพลาสติกใส 
ทรงปิรามิดท ามุมเอียง 17 องศากับแนวระดับและฝาครอบพลาสติกใสแบนราบ ตรงกลางของฝาครอบพลาสติกใสติดตั้ง 
ปล่องระบายอากาศเพื่อช่วยระบายไอน้ าจากบ่อเกลือ จากการศึกษาพบว่าฝาครอบพลาสติกใสแบบแบนราบและฝาครอบ
พลาสติกใสทรงปิรามิดจะมีอัตราการระเหยของน้ าเกลือในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้มีอัตราการระเหย  
ของน้ าเกลือสูงกว่าการตากเกลือแบบธรรมชาติพบว่า สามารถระเหยน้ าเกลือได้มากกว่าการตากแบบธรรมชาติ  10%  
เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักสุดท้ายของน้ าเกลือด้วยวิธีตากแบบธรรมชาติ  (1.83kg) พบว่า  การตากเกลือแบบมีฝาครอบ
พลาสติกสามารถระเหยน้ าเกลือได้เร็วกว่า 3 ช่ัวโมง   จากการศึกษาการแปรเปลี่ยนความเร็วที่ทางออกปล่องพบว่า 
ความเร็วที่ทางออกปล่อง 2.0 และ 3.0m/s มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดใกล้เคียงกัน 59.21% และ 60.36% 
ตามล าดับ โดยฝาครอบพลาสติกใสแบบแบนราบมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนและอัตราการระเหยสูงกว่าฝาครอบพลาสติก
ใสทรงปิรามิดเล็กน้อย 

  
ค าส าคัญ : การตากแห้งด้วยแสงอาทิตย ์ ฝาครอบพลาสติกใส  เกลอืสินเธาว ์ อัตราการระเหย  
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Study Of Rock Salt Production Using Solar Drying 

Taweesin Juntarungsee, Sujin Jiracheewanun*, and Sompob punyasompun 
Department of Mechanical Technology Education,  

School of Industrial Education and Technology, King’s Mongkut University of Technology, Thonburi 
*E-mail : sujin.jir@kmutt.ac.th 

 
Abstract 

 This research aims to study rock salt production using solar drying.  The test rig was a 100x100 
cm2 salt water bath installed with a plastic cover on the top.   The flat and pyramid (angle of 17o) 
plastic covers were installed and compared their drying efficiency with natural drying.  The salt water 
bath was filled with salt water of 4,800 g and laid in the sun.  At the center of plastic covers, a small 
chimney was installed with a ventilation fan to study the effect of the air flow to the evaporation rate.  
The results show that drying salt water with plastic covers has a higher evaporation rate than the natural 
drying 10%.  On the other hand, when compared at the same weight of salt water left at the end of the 
day of natural drying (1.83kg), the drying of salt water with plastic covers were 3 hours faster than the 
natural drying for 3 hours.  It was found that air velocities of 2 and 3m/s at the chimney outlet have the 
highest thermal efficiency of 59.21% and 60.36% respectively.   The thermal efficiency and evaporation 
rate of the two plastic covers (flat and pyramid) were not significantly different, although the flat shape 
plastic cover provided a slightly better performance than the pyramid shape.     
 
Keywords : Solar Drying,  Plastic Cover,  Rock Salt,  Evaporation rate 
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การสังเคราะห์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์โดยวิธีแอโนไดเชชั่น 

บัวกัน ส าราญ1* และ อุดม ทิพราช2  

1สาขาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

*E-mail : buagun@npu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

  ในงานวิจัยนี้ ท่อนาโนไททาเนียมไดออกไชด์ (TiO2 NTs) ถูกสังเคราะห์ส าเร็จโดยวิธีการแอโนไดเชช่ันบนแผ่น 
ไททาเนียม ท่อนาโนไททาเนียมไดออกไชด์ถูกประยุกต์ใช้ส าหรับการผันพลังงาน เช่น เชลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงและ  
การผลิตไฮโดรเจน ส าหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ถูกผสมด้วยเอทาลีนไกคอล (EG) แอมโมเนียฟลูออไรด์ (0.3%wt NH4F) 
และน้ า (2%V H2O) เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่าคงที่ 50 โวลต์ถูกใช้ในการแอโนไดเซซั่นโดยเวลาต่างกัน (1 ช่ัวโมง  
3 ช่ัวโมง และ 5 ช่ัวโมง ตามล าดับ) ตัวอย่างถูกเผาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หลังจากนั้นท่อนาโน  
ไททาเนียมไดออกไชด์ถูกศึกษาลักษณะทางกายภาพโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
แบบส่องกราด (SEM) และกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM) ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างของท่อนาโนไททาเนียม 
ไดออกไชด์เป็นไททาเนียมบริสุทธิ์ และไททาเนียมไดออกไซด์แบบอสัณฐานเปลี่ยนเป็นเฟสอนาเทสหลังการบ าบัด  
ทางความร้อน ลักษณะทางสัณฐานของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์แสดงขนาดของท่อระหว่าง 50–140 นาโนเมตร 
ทุกเงื่อนไข และเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ขนาดเล็กสุดโดยประมาณคือ 50 นาโนเมตร  ส าหรับ
เวลาการแอโนไดเชช่ัน 1 ช่ัวโมง และความหนาของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไชด์เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาการแอโนไดเชช่ันเพิ่มขึ้น 
  
ค าส าคัญ  : ท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์  การแอโนไดเชช่ัน  ไททาเนียมไดออกไซด์  
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Synthesis and Characterization of TiO2 Nanotubes by anodization method  
 

Buagun Samran1* and Udom Tipparach2 
1Division of Physics, Faculty of Science, Nakhon Phanom University  

2Department of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : buagun@npu.ac.th   

 
Abstract 

  In this work, Titanium dioxide nanotubes (TiO2 NTs) were successfully synthesized by anodization 
method of Ti foils. The TiO2 NTs were applied for energy conversion such as dye sensitized solar cells 
and hydrogen production. The electrolytes were a mixture of ethylene glycol (EG), ammonium fluoride 
(0.3%wt NH4F) and de-ionized water (2%V H2O). A constant dc power supply at 50 V was used during 
anodization with different times (1 h, 3 h and 5 h respectively). The samples were annealed at 450 °C 
for 2 h. The TiO2 NTs were studied by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and 
Atomic Force Microscopy (AFM). The structure of TiO2 NTs were pure Ti and amorphous TiO2 

transformed to a crystalline anatase phase after annealing. The morphologies of TiO2 NTs showed that 
the tube sizes were about 50–140 nm for all conditions. The minimum diameter of TiO2 NTs was 
approximately 50 nm for anodizing time of 1 h. The wall thickness of TiO2 NTs increased with increase in 
anodizing times. 

 
Keywords : TiO2 nanotubes, Anodization, Titanium dioxide 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุเก็บสะสมความร้อนส าหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  

สุพล แนวตัน   และ มานนท ์สุขละมัย* 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
*E-mail : manon.san@kmutt.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าวัสดุเก็บสะสมความร้อนมาใช้กับเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งมีตัวรับรังสีอาทิตย์ขนาด 30 cm 70 cm ด้านล่างมีช่องว่างเพื่อบรรจุวัสดุสะสมความรอ้น ตู้อบแห้งมีขนาด 
30 cm   30 cm   50 cm มีถาดอบแห้งจ านวน 3 ถาด สามารถบรรจุกล้วยเพื่อการอบแห้งได้ครั้งละ 3 kg  
โดยเครื่องอบแห้งเป็นแบบอากาศไหลเวียนตามธรรมชาติ ในการศึกษาได้ใช้วัสดุเก็บสะสมความร้อน 3 ชนิด คือ ทราย ขี้ผึ้ง
และเกลือ  ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแผ่นรับรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 16.13 %, 12.49 %, และ 10.93 % เมื่อใช้
ทราย ใช้เกลือ และใช้ขี้ผึ้งเป็นวัสดุเก็บสะสมความร้อนตามล าดับ และเท่ากับ 16.10 % เมื่อไม่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อน  
ได้ประสิทธิภาพในการอบแห้งเท่ากับ 9.44%, 9.32 %, 9.26 % เมื่อใช้ทราย ใช้เกลือ และใช้ขี้ผึ้งเป็นวัสดุเก็บสะสม 
ความร้อนตามล าดับ และ 9.49 % เมื่อไม่ใช้วัสดุเก็บสะสมความร้อน และผลการทดลองด้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
ของตัวรับรังสีอาทิตย์และอุณหภูมิในตู้อบแห้ง พบว่ากรณีที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนจะมีความผันผวนที่น้อยกว่ากรณี 
ที่ไม่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อน 
 
ค าส าคัญ  : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  วัสดุเก็บสะสมความร้อน  แผ่นรับรังสีอาทิตย ์ ประสิทธิภาพ  
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Feasibility Study of Using Heat Storage Materials for Solar Dryer 

Supon Naewton and Manon Sooklamai* 
Department of Mechanical Technology Education Faculty of Industrial Education and Technology 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi  
*E-mail : manon.san@kmutt.ac.th 

 
Abstract 

  This research was to study the feasibility of using heat storage materials with solar dryer.  
The studied solar collector was 30 cm long and 70 cm wide with heat storage materials filled in the 
groove located below the solar collector. The dryer chamber has dimensions of 30 cm long 30 cm and 
50 cm high with 3 trays inside. The dryer capacity was 3 kg/batch of banana. According to the 
experimental result, it was found that the collector efficiencies were equaled to 16.13 %, 12.49 %, and 
10.93 % when sand, salt, and wax were used as heat storage material, respectively, and 16.10 % for a 
collector without heat storage material. The drying efficiencies were equaled to 9.44%, 9.32 %, 9.26 % 
when sand, salt, and wax were used as heat storage materials, respectively, and 9.46 % for a solar dryer 
without storage material. According to the experiment on temperature variations at the solar collector 
and inside the drying chamber, it was found that the dryers with heat storage materials had better 
constant temperature than the dryer without heat storage material. 
 
Keywords :  Solar dryer, Heat storage materials, Solar collector, Efficiency  
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การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กโดยใช้น  ามันดีเซลร่วมกับไฮโดรเจน  

เอกชัย รัตนบรรลือ 1   ทวีวัฒน ์ สุภารส2  สมภพ  ปัญญาสมพรรค์ 3   จตุภูมิ พวงช่อ4  วงษ์สวัสดิ์  จ าปาทอง*5 
1  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ  ศูนย์สุพรรณบุรี 

2,3,4  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5 สาขาวิชาช่างยนต ์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   จังหวัดหนองคาย 

*E-mail: Wong_cham@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ   

โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กใช้น้ ามันดีเซลร่วมกับไฮโดรเจน
เปรียบเทียบกับการใช้น้ ามันดีเซลโดยได้ท าการดัดแปลงเครื่องยนต์ JD 170 ขนาดความจุกระบอกสูบ 250 cc. โดยดัดแปลง
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบผสมในท่อร่วมไอดี บริเวณคอคอดไอดีใช้ชุดควบคุมแรงดันไฮโดรเจนพร้อมชุดป้องกันการย้อนกลับ
ไฮโดรเจน แล้วปรับหาแรงดันไฮโดรเจนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสมรรถนะของเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลต่อค่าพารามิเตอร์
เพื่อให้เครื่องยนต์ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ใช้น้ ามันดีเซล ผลการทดลองพบว่า
เครื่องยนต์ใช้น้ ามันดีเซลร่วมกับไฮโดรเจนให้แรงบิดสูงสุดที่แรงดันไฮโดรเจน 0.5 bar ได้แรงบิดสูงสุด 12.25  N m   
ได้แรงม้าสูงสุด 4.49 hp ได้ก าลังต่ ากว่าเครื่องยนต์ใช้น้ ามันดีเซล 4.2 % ให้ค่าประสิทธิภาพทางความร้อนเบรกสูงกว่า
เครื่องยนต์ใช้น้ ามันดีเซล 4.4 % อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 0.75 liter/hr มีค่าใช้จ่ายลดลงกว่าใช้น้ ามันดีเซล 10 %  
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแก๊สไอเสียของเครื่องยนต์ใช้น้ ามันดีเซลให้ค่า  สูงสุดที่ 139 (ppm.Vol) ให้ค่าสูงสุดที่ 0.04 % Vol 
และค่าสูงสุดที่ 1.4 % Vol ในขณะที่เครื่องยนต์ดีเซลนาดเล็กใช้น้ ามันดีเซลร่วมกับไฮโดรเจนมีปริมาณให้ค่าต่ ากว่าเฉลี่ย  
41 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 68 เปอร์เซ็นต์ ค่า   ต่ ากว่าเฉลี่ย 39 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ   เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก   ไฮโดรเจน 
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The Study Of Performance Of A Small Diesel Engine Using Diesel Fuel And Hydrogen 

Aekchai Rattanabanlue1 Taveewat  Suparos2 Sombhop   
Phanyasompan3 Jatupoom Poungcho4  Wongsawat Champatong*5 

1Department Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 
2,3,4 Department of Mechanical Technology Education, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

5 Department of Automotive, Nong Khai Technical College, Nong Khai 
*E-mail: Wong_cham@hotmail.com 

 
Abstract 

This thesis is a study of the performance of small diesel engines used diesel fuel assisted 
hydrogen. The JIANG DONG model JD 170 engine with 250 cc. of cylinder capacity is modified and 
hydrogen is collaborated with diesel to use for fuel and the fuel supply system is modified to be mixed 
type for intake manifold. The hydrogen supply controlling set is invented through the mechanism with 
returning protective set for hydrogen. The air-fuel ratio is adjusted, hydrogen pressure is adjusted to 
evaluate the optimal mixture ratio. The obtained values is taken to be compared with engine using 
diesel fuel only experiment to result that the indicates can provide the maximum torque at 0.5 bar of 
hydrogen pressure and the maximum torque value equals to 12.25 N.m, and horse power at 4.49 hp.  
it provides the power value is lower than engine using diesel fuel only which is 4.2% approximately. 
It provides the thermal brake efficiency equals to 4.4%,Fuel consumption of engine of at 0.75 Liters  
per hour and saving fuel cost about 10%,between used diesel fuel with hydrogen and diesel fuel only 
The JIANG DONG model JD 170 engine with 250 cc. of cylinder. The hydrocarbon  in exhaust gas 
from diesel engine used diesel fue only has maximum of 139 ppm. Vol, maximum of  of 0.04% Vol 
and maximum of  of 1.4% Vol, While the diesel engine used diesel fue with hydrogen had 
hydrocarbon ,carbon monoxide  and carbon dioxide  lower than the engine used 
diesel fue only about 41%, 68% and 39 % represivity. 
 
Keywords : performance,  small diesel engines,  hydrogen 
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ต้นแบบเครื่องป่ันออกก าลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ธีรพล  จับจันทร์ อภิสิทธิ ์ศิริบูลย์* และประสิทธิ์ นครราช 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

*E-mail : enprasna@ubu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ วงจรอัดประจุแบตเตอรี่โดยพลังงานที่ได้จากการปั่นจักรยาน  
ออกก าลังกาย ถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ระดับแรงดันไฟฟ้าจะถูกปรับขึ้น 
ด้วยวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์และค่อยปรับระดับแรงดันไฟฟ้าลงท่ีระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมด้วยวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ 
และส่วนที่สองคือส่วนแสดงผลประกอบด้วยวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าต่อเข้าพอร์ตรับสัญญาณอนาล็อก 
บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เพื่อประมวลผลสัญญาณก่อนที่จะไปแสดงผลบน LCD Character  
ส่วนแสดงผลยังสามารถเป็นนาฬิกาจับเวลา แสดงผลค่าพลังงานแคลอรี่ที่เผาผลาญและค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าอื่น  ๆ  
ผลที่ได้จากการทดลองการท างานของทั้ง 2 ส่วน ท างานร่วมกันได้ดี แบตเตอรี่มีอัดประจุไฟฟ้าได้ จากการปั่นจักรยาน 
ที่ระดับการปั่นความเร็วต่าง ๆ ส่วนแสดงผลให้ผลการทดลองเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 
ค าส าคัญ : เครื่องก าเนิดไฟฟ้า วงจรอัดประจุแบตเตอรี่ ส่วนแสดงผลไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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A Prototype Of Exercise Paddle Machine For Electric Power Generating 

Teeraphon Jabjan, Apisit Siribool* and Prasit Nakonrat 
Department Electrical and Electronics Engineering Ubon Ratchathani university. 

*E-mail : enprasna@ubu.ac.th 
 

Abstract 

 This article is divided into 2 main parts. The first part is a charging battery circuits. The paddling 
energy from exercising is converted into electrical power form by a dc generator. The boost converter 
circuit acts first to increase the voltage level. Then, the buck converter controls the voltage level down 
to the set level. The second part is displaying part. A voltage divider circuit adjusts voltage for analog 
port on of an Arduino UNO R3 microcontroller board. The voltage signal is processed for displaying on 
LCD Character. In addition, this part can show timer, burning energy calories and others electrical 
parameters. These two parts work together well. The battery is charged at several paddling speeds.  
The displaying part provides the designed results. 
 
Keywords: electrical generator, charging battery circuits, microcontroller displaying part 
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การออกแบบเครื่องอัดถ่านแบบกระแทกโดยใช้แรงคน 

เอกชัย รัตนบรรลือ1   ศักดิ์สิทธิ์  วจิารยป์ระสิทธิ์2     ทวีวัฒน์ สภุารส3   มานนท์  สุขละมยั4  ชนิดา ป้อมเสน5* 
1 สาชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

2,3,4,5 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
*E-mail: swpk_8@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการออกแบบสร้างเครื่องอัดถ่านแบบกระแทกโดยใช้แรงคน  วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ 
สร้างเครื่องอัดถ่านแบบกระแทกโดยใช้แรงคนใช้ในอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแหล่งที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัย  
ความได้เปรียบเชิงกลช่วยผ่อนแรงผู้ใช้งาน เครื่องอัดถ่านแบบกระแทกโดยใช้แรงคน มีคานเหล็กช่วยในการสร้างแรงอัด
กระแทก มีจ านวนแม่พิมพ์บล็อกอัดถ่าน 20 บล็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 49 mm สามารถผลิตถ่านอัดแท่งได้ครั้ง 20 
ก้อน ต่อการอัดกระแทก 1 ครั้ง ซึ่งการทดลองใช้อัตราส่วนผสมของถ่านอัดแท่ง คือ ผงถ่าน 4 kg  น้ าสะอาด 4 liter   
แป้งมันส าปะหลัง 200 g  ซึ่งเป็นอัตราส่วนผสมที่วิจัยพัฒนาอัตราส่วนผสมของถ่านอัดแท่งเหมาะสมที่สุด ส าหรับใช้กับ  
เครื่องอัดถ่านแบบกระแทกโดยใช้แรงคน มีก าลังการผลิตถ่านอัดแท่งที่ผ่านการตากแห้งเพื่อไล่ความช้ืนแล้วสูงสุด 
205.34kg/day โดยมีค่าความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง เท่ากับ707.067  kg/m3 มีค่าพลังงานความร้อน เท่ากับ 6,248.8 
kcal/kg  ส่วนด้านระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 5.3 day 
 
ค าส าคัญ : เครื่องอัดถ่านแบบกระแทก 
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The Design of a Manual Bump Compressed Charcoal Machine 

Aekchai Rattanabanlue1,  Taveewat  Suparos3 , Manoon Sooklamai4 and Chanida Pomsen5* 
1Department Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 

3,4Department of Mechanical Technology Education, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
5Department of Automotive, Nong Khai Technical College, Nong Khai 

*E-mail: swpk_8@hotmail.com 
 

Abstract 

 This research is design the manual bump compressed charcoal machine which the purpose is 
to use for cottage industry and non electric energy area by using the mechanical advantage to support 
the users.  This machine is composed of steel beam to support the shock compression building and 20 
compressed charcoal mold which have 49 mm diameter.  It can produce 20 compressed charcoals 1 
round (repeated bumping until ensure the charcoal is solid enough then launch the charcoals).   
The machine has compressed charcoal ratio for 4 kg of powder charcoal, 4 liter of water and 200 kg of 
cassava flour, this ratio is the best development research of manual compressed charcoal machine.  
The machine can produce dried 205.34 kg of compressed charcoal / day which was passed highest 
moisture eliminate, the density of charcoal is 707.067 kg/m3 giving heat energy for 6,248.8 kcal/kg 
Payback period is 5.3 days. 
 
Keywords: compressed charcoal 
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บทคัดย่อ 

เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู สามารถปรับระยะในการเดินแต่ละก้าวได้ 5 ระดับ ปรับความสูง 
ได้  5 ขั้น มีเก้าอี้นั่งพับได้ติดตั้งไว้ภายใน ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับเท้าแล้วควบคุมให้มอเตอร์ขับเคลื่อนในความเร็ว  
ที่ก าหนด การวิจัยเลือกแบบแผนการทดลองประเภท Pre-experiment design แบบ One short case study  
กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข 2 แห่งและผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รวมจ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือก 
แบบเจาะจง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องช่วยเดินอัตโนมัติส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านต่าง ๆ คือการขึ้นและ
ลงทางลาดเอียง การหาลักษณะของล้อหน้าที่เหมาะสม การรับน้ าหนักของเก้าอี้นั่งพับได้ ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
และการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 1 ประเมินด้าน 
การออกแบบและการใช้งาน ตอนท่ี 2 เป็นข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่าเครื่องช่วยเดินอัตโนมัติส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู สามารถเดินขึ้นและลงทางลาดเอียงได้ไม่เกิน  
15 องศาโดยไม่มีการลื่นไถลลง ล้อหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้วจะท าให้การเคลื่อนที่ได้ตรงไม่ส่ายแต่มีข้อเสียคือ         
ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านร่องกระเบื้องและพรหมเช็ดเท้าได้ ล้อหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วจะท าให้ล้อหน้าส่ายบ้าง 
ขณะเคลื่อนที ่ แต่มีข้อดีคือสามารถเคลื่อนที่ผ่านร่องกระเบื้องและพรหมเช็ดเท้าได้ดี  เก้าอ้ีรับน้ าหนักได้ไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
ไม่เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ระดับความพึงพอใจในด้านการออกแบบสูงสุด  คือ  ความแข็งแรงของเครื่องช่วยเดิน  
ด้านการใช้งาน สูงสุดคือวิธีการใช้งานเครื่องช่วยเดินมีความง่ายต่อการใช้งาน เมื่อรวมทั้งฉบับมีค่า x = 4.09, S.D. = 0.567 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมากและมีความคิดเห็นสอดคล้องกันดี 

 
ค าส าคัญ : เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติ เวชศาสตร์ฟื้นฟู เซ็นเซอร์ ปรับความเร็ว  
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Performance’s Study of Automatic Walker for Rehabilitation Medicine 
Prakasit Tunti-a-longkarn*, Tawatchai Boonchoo, Aekkamon Thongfaiea and Kitsana Sonthong 

Department of Electronic Engineering Technology, College of Industrial Technology, 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 

*E-mail : pstk@kmutnb.ac.th 
  

Abstract 

Automatic walker for rehabilitation medicine, each step and height can be adjusted to 5 levels and 
had comfortable seat inside. Speed of walker was controlled by sensors which detected feet of user.  
Pre-experiment design, one short case study was used in this research and participants in this research 
were 20; officers from 2 Health Care Public Centers and patients who come to use service. The 
purposes of this research were to find out the capability of automatic walker for rehabilitation 
medicine’s performances on : 1) climb up and down the slope with the elevate track; 2) suitable front 
wheels; 3) chair load weighting and 4) to evaluate the satisfaction on its use and design. Tools used in 
this research were satisfaction valuation form for 5 interval scales. The form contained 2 parts. Part 1 
evaluated its design and application and part 2 contained suggestions. Analyze data by mean and 
standard deviation.  

Results showed that it could climb up and down without sliding which slope not more than 15. 
The front wheels with 2 inches of diameter could make it move forward straightly but it could not 
move on tile grouts and mat. The front wheels with 4 inches of diameter could make the wheel sway 
but it could move on tile grouts and mat very well. The chair could load weight not exceed 75 
kilograms and no error in use. The most satisfaction for its design was the physically strength and 
application which is easy to use. In summary, the satisfaction was at good level and the agreement was 
according ( x = 4.09, S.D. = 0.567). 

 
Keywords :  Automatic walker, Rehabilitation medicine, Sensor, Speed adjustable 
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ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบสังคมออนไลน์ 

ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี  สุนันทา  กลิ่นถาวร* และ  ไชยยันต ์ สกุลไทย 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

E-mail : sununta101@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบสังคมออนไลน์   
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ในประเด็นถาม-ตอบของ ผู้เรียนในกิจกรรม 
การเรียนรู้ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านระบบสังคมออนไลน์  
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนของ  นักศึกษา 
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย  ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยคือ เครื่องมือการเรียนรู้ระบบสังคมออนไลน์ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบสังคมออนไลน์ 
เฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 98.58 และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในประเด็นถาม-ตอบ เฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 104.88   และ  
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบสังคมออนไลน์   
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (  =4.55, SD.= 0.52)  
 
ค าส าคัญ  :  ความพึงพอใจ  การจัดการเรียนรู้  ปฏิสัมพันธ์  สังคมออนไลน ์
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A Study of Participation In Learning of Undergraduate Students  
Through Online Social 

Natthapong  Phanmanee  Sununta  Klintawon* and  Chaiyun  Sakulthai 
Computer  and Information Technology  Faculty of Science and Technology Rajabhat Mahasarakham University 

*E-mail : sununta101@hotmail.com 
 

Abstract 

  A study of participation in learning of undergraduate students through online social. Aimed               
1)  study participation and interaction in learning the issues asked - answer of the students in learning 
activities. And  2)  study the satisfaction of the students towards the learning activities through social 
network as a tool in the learning activities. This research was conducted in class. Faculty of Education  
Majors Thai Language and Subjects  information technology for life  of 41 people.  The Instruments was 

social network tool  and  a questionnaire.  The  statistics  used  were  mean  and  standard  deviation. 
  The results showed that: 1) study participation of the students. In learning activities through 
social network  overall average 98.58 percent  and  Students interaction in issues asked - answer. 
Overall average of 104.88 percent.  And 2)  The satisfaction of the students towards the learning 
activities through social network as a tool in the learning activities  was  levels Most satisfied (  =4.55, 
SD.= 0.52). 
 
Keywords :  satisfaction , Learning Management , Interaction , Social Network 
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ระบบแสดงผลสภาพอากาศทางไกล 

วรรณกร สุปิงคลัด อ านาจ โพนแก่น และ ประสิทธิ ์นครราช* 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนคิส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

E-mail : enprasna@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ เ ป็ นการน า เ สนอระบบการแสดงผลสภาพอากาศทาง ไกลที่ ป ระยุ กต์ ใ ช้ ก ารท า ง าน 
ของไมโครคอนโทลเลอร์ ร่วมกับ Module การสื่อสารไร้สายและเว็บไซต์ในการแสดงผล มีส่วนประกอบหลักแบ่งออกเป็น  
3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งจะเป็นชุดเครื่องมือวัดสภาพอากาศ ส่วนท่ีสองจะเป็นวงจรภาครับข้อมูลเพื่อน าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล
และส่วนท่ีสามจะเป็นเว็บไซต์รายงานสภาพอากาศทางไกล โดยชุดเครื่องวัดสภาพอากาศประกอบด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
ความช้ืน เซนเซอร์ความกดอากาศ Module SIM900 และจอ GLCD เช่ือมต่ออยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO 
R3 ส่วนที่สองเป็นวงจรภาครับที่มี Module SIM900 เช่ือมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเก็บบันทึก 
ลงฐานข้อมูล และส่วนสุดท้ายเป็นเว็บไซต์รายงานสภาพอากาศทางไกลที่แสดงข้อมูลสภาพอากาศในลักษณะของแผนภาพสี
และมีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลังเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในช่วงเวลาที่ต้องการสืบค้นได้ 
 
ค าส าคัญ  :  ไมโครคอนโทรลเลอร์ โมดูลสื่อสารไร้สาย ข้อมูลสภาพอากาศ 
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Weather Profile Monitoring In Long-Distance System 

Wannakorn Supingklad, Amnat Ponkaen and Prasit Nakonrat* 
Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : enprasna@ubu.ac.th 

 
Abstract 

This paper presents the system of a weather profile in long-distance with the applications of 
interfacing between microcontrollers and wireless communication modules and web applications to 
display. There are 3 parts of the presenting. The first part is a weather profile for long distance project 
includes three main parts; the weather instrumentation, receiver circuit for storing data into a database 
and a weather report website. In the first part, there are temperature, humid, and pressure sensors, 
Module SIM900 and GLCD connecting to Microcontroller Arduino UNO R3. The second part consists of 
Module SIM900 connecting to computer recording the data into database. The last part is the website 
demonstrating all the meteorological information by color diagrams. In addition, the historical 
information of meteorological data can be searched in the specified period of time. 

 
Keywords :  microcontroller, wireless communication module, meteorology data 
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การจ าแนกขนาดของไข่ไก่ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลจากภาพ 

จักรกฤช  เหล่าสาย*     
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี 

*Email: jakkrich1@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

        งานวิจัยนี้เสนอ การจ าแนกขนาดไข่ไก่โดยใช้การประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม MATLAB เป็นการจัดท า 
ระบบต้นแบบที่สามารถเป็นเครื่องมือแยกขนาดของไข่ไก่ และแทนแรงงานคนเพื่อลดต้นทุนได้ต่อไปในอนาคต มีขั้นตอน
วิธีการ คือ สร้างชุดทดลอง ถ่ายภาพจากแนวดิ่งด้วยกล้องดิจิตอลแล้วน าภาพไปประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม MATLAB 
เพื่อบอกขนาดหรือเบอร์ของไข่ไก่ ผู้วิจัยได้ทดสอบการคัดแยกขนาดไข่ไก่โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อค านวณ 
ค่าดัชนีคุณภาพของไข่ไก่ ท าให้สามารถเลือกไข่ไก่ที่มีคุณภาพ  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการจ าแนกขนาดเบอร์
ของไข่ไก่ ด้วยวิธีการค านวณวิเคราะห์ผลจากภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองค์กร ผลทดสอบ ได้ความถูกต้อง  
85 % 

  
ค าส าคัญ  : การประมวลผลภาพดิจิตอล   ไขไ่ก่   ขั้นตอนวิธีการ 
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Classification of Eggs Using image processing analysis 

Jakkrich   Laosai* 
Computer Technology   Faculty of Industrial Technology. Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

*Email: jakkrich1@hotmail.com 

 
Abstract 

This research proposes to recognize the size eggs using image processing with MATLAB program is 
to make a template system as a tool that can extract the size of eggs and replacing workers who 
continue to reduce costs in the future. There is step by step how to  Photos  from a digital camera with 
a vertical and then bring it to image processing with MATLAB programs to tell the size or number of 
eggs. Researchers have tested screening large eggs by using digital image processing. To calculate the 
index value the quality of the eggs. Researchers have recognized the importance of identifying the size 
number of eggs by a method of calculation analysis of effect from the image to be beneficial to an 
organization or agency. Test results  accurate 85% 

 
Keywords  :  Image Processing, Egg, Algorithm 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสความปลอดภัย  

นรุตม์ บุตรพลอย1* และ วิโรจน์ ชูสงฆ ์2* 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
*E-mail : narut@kpru.ac.th , wiroj@kpru.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

  บทความนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัยการใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบฮาฟต์แมนและแบบ LZW เพื่อลดขนาด
ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสข้อมูลแบบ Data Encryption Standard : DES  ซึ่งการเข้ารหัสแบบ DES เป็นการแปลงข้อมูล 
ให้อยู่ในรูปของเลขฐานสองและส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับผู้รับ ถ้าก าหนดให้หนึ่งตัวอักษรของข้อความใช้เลขฐานสองขนาด 8 บิต 
ข้อมูลที่มีจ านวนตัวอักษร 1000 ตัวอักษรจะต้องใช้เลขฐานสองขนาด 8000 บิตเพื่อเก็บข้อมูลการเข้ารหัสท าให้ไฟล์ 
ที่เก็บผลลัพธ์การเข้ารหัสมีขนาดใหญ่ขึ้นมากไปด้วย งานวิจัยนี้จึงทดลองน าเทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบฮาฟต์แมนและ 
LZW มาบีบอัดข้อมูลที่ได้จากการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อลดพื้นท่ีการเก็บข้อมูลลง  โดยทดสอบกับข้อมูลที่มีข้อความขนาด 1000 
3000 6000 9000 และ 12000  ตัวอักษร ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็นสองระยะได้แก่ 1 ทดสอบความถูกต้อง  การเข้าและ
ถอดรหัส  โดยใช้การเข้ารหัสขนาด 8  16  และ 32 บิต ผลการทดสอบ พบว่า ความถูกต้องของข้อมูลหลักจากถอดรหัส
ถูกต้องแม่นย า  ข้อความคงเดิมทุกประการ ระยะที่ 2 ทดสอบการบีบอัดข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วย DES พบว่า การบีบอัด
ข้อมูลแบบ LZW ลดขนาดของไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสได้ดีกว่าการบีบอัดข้อมูลแบบฮาฟต์แมนทุกขนาดข้อมูล และที่ขนาดข้อมูล 
12000 ตัวอักษร การเข้ารหัสแบบ 32 บิตสามารถลดขนาดได้มากกว่าวิธีการของฮาฟต์แมนถึง 22% 
  
ค าส าคัญ  : Data Encryption Standard  Data Compression  Huffman Algorithm  LZW Algorithm  Encryption  
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Data Compression Apply Technique to Decrease the Data Size for Data Encryption 

Narut Butploy*1, Wiroj Chusong*2 
Department of Computer Technology , Faculty of Industrial Technology, 

Kamphaeng Phet Rajabhat University 
*E-mail : narut@kpru.ac.th , wiroj@kpru.ac.th 

  
Abstract 

This paper presented the result of Huffman and LZW data compression technique to decrease 
the data size for Data Encryption Standard (DES).  DES algorithm has transformed the data to the binary 
numeral system and pass on to the senders. If we set one data alphabet use 8 bit data binary numeral 
system which has 1,000 alphabets, we have to use 8000 bit binary numeral system size to keep the 
encryption data. This cause the encryption restore file has increase to the bigger size. This research had 
taken Huffman and LZW data compression technique to decrease the data size area from the 
encryption by testing with the data size 1000, 3000, 6000 9000, and 12000 alphabets. The testing test 
had found that after encryption of data, the main data still had the same one as before. On the other 
hand, the LZW data compression had better right encrypt than all of the Huffman data compression. 
When encrypt 32 bit for 12000 alphabet data size, it can decrease the data size more than Huffman for 
22%. 

 
Keywords :  Data Encryption Standard, Data Compression, Huffman Algorithm, LZW Algorithm,  
        Encryption 
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การผลิต indole-3-acetic acid ของ Bacillus pumilus A1_YM_1  
ด้วยน ้าตาลทรายขาว นม UHT และไข่แดง 

ขจรพงศ์ ดาศรี *  ผกามาศ เครือแสง และวิภาดา ศิลาโชติ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

* E-mail: john_ubu@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การผลิต indole-3-acetic acid (IAA) ของ Bacillus pumilus A1_YM_1 โดยการแปรผันแหล่งคาร์บอน 
ไนโตรเจน และทริปโตเฟน ด้วยการเติมน ้าตาลทรายขาว นม UHT และไข่แดง ในอาหารสูตรดัดแปลง King-B medium 
(KB) พบว่า  น ้าตาลทรายขาว นม UHT และไข่แดงมีความเหมาะสมต่อการผลิต IAA ที่ความเข้มข้น 75 กรัมต่อลิตร,  
10 มิลลิลิตรต่อลิตร และ  30 มิลลิลิตรต่อลิตร ตามล้าดับ เมื่อเพาะเลี ยงที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 5 วัน ปริมาณ IAA  
ในอาหารสูตรดัดแปลงมีสูงกว่าชุดควบคุมที่เพาะเลี ยงในอาหาร  KB 1.85 เท่า (40.45 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร/ 21.94 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 
 
ค้าส้าคัญ : indole-3-acetic acid  Bacillus pumilus  อาหารสูตรดัดแปลง 
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Indole-3-acetic acid production of Bacillus pumilus A1_YM_1 by white sugar,  
UHT milk and egg yolk 

Kajohnpong Dasri *, Pakamat Kruesang and Wipada Silachot 
Microbiology Program, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University 

* E-mail: john_ubu@hotmail.com 
 

Abstract 

 Indole-3-acetic acid (IAA) production of Bacillus pumilus A1_YM_1 by using various raw 
materials as carbon, nitrogen and tryptophan sources including white sugar, UHT milk and egg yolk in 
King-B medium (KB) as modified media was investigated. The results showed that the suitable levels of 
white sugar, UHT milk and egg yolk to produce the highest levels of IAA were 75 g/l, 10 ml/l and 30 
ml/l, respectively when cultivated at 37°C for 5 days. The IAA level observed in the modified medium 
was higher than those produced by KB basal medium approximately 1.85-fold (40.45 µg/ml vs 21.94 
µg/ml). 
 
Keywords : Indole-3-acetic acid, Bacillus pumilus, modified media 
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ผลของสารสกัดใบบัวสาย (Nymphaea pubescens)  
ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus)  

กรกาญ ภาระดี   สุมาลี สีมาบัติ  สุชยา วิริยะการุณย์   และพักพล มุ่งลือ*  

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
*E-mail: phukphon@ubru.ac.th 

   
บทคัดย่อ 

  การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ ในมนุษย์นั น เกิดขึ นมาตั งแต่อดีต แต่การใช้พืชสมนุไพร 
ในการเลี ยงปลายังคงมีน้อยและไม่แพร่หลาย การเสริมพืชสมุนไพรที่มีสารส้าคัญหรือสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพลงในอาหาร
เลี ยงสัตว์น ้าอาจช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารในปลา งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของสารสกัดใบบัวสาย (Nymphaea pubescens) ที่ใช้เป็นวัตถุเสริมในอาหารต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโต
ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ใบบัวสายถูกสกัดด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ลูกปลานิลจ้านวน 100 ตัว ถูกแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว ลูกปลาแต่ละกลุ่มได้รับอาหารที่แตกต่างกัน ดังนี  กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 ปลาได้รับอาหาร
ผสมสารสกัดใบบัวสายที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0 0.05 0.1 และ 1 ตามล้าดับ และกลุ่มที่ 5 ปลาได้รับอาหารผสมยา
ปฏิชีวนะออกซิเตตราซัยคลินที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.05 และจัดให้เป็นกลุ่มควบคุมเชิงบวก ปลาได้รับอาหาร  
ผสมสารสกัดใบบัวสายหรือยาปฏิชีวนะ 2 ครั งต่อวัน เป็นเวลา 60 วัน การปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองได้กระท้าตามหลักปฏิบัติ  
ที่เห็นชอบจากคณะกรรมการการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบว่าการเสริมสารสกัด 
ใบบัวสายลงในอาหารมีผลเพิ่มน ้าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะและมีผลลดค่าอัตราการเปลี่ยนอาหาร  
ได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.05) นอกจากนี   อาหารเสริมสารสกัดใบบัวสายไม่มีผล
ต่ออัตราการตายสะสมและค่าดชันีตับต่อตัวเมื่อเปรยีบเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มควบคุมเชิงบวก (P>0.05) รวมทั งไม่พบ
ลักษณะใดๆ ที่บ่งบอกถึงความผิดปกติที่ เกิดขึ นในสัตว์ทดลอง สุขภาพและพฤติกรรมการกินอาหาร  ในกลุ่ม 
ที่ได้รับสารสกัด แสดงให้เห็นว่าสารสกัดใบบัวสายไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อปลานิล ดังนั น ผลการศึกษาครั งนี จึงยืนยัน  
ได้ว่าสารสกัดใบบัวสายมีความปลอดภัยในการใช้เป็นวัตถุธรรมชาติที่เสริมในอาหารปลาเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต 

 
 ค้าส้าคัญ  : บัวสาย  Nymphaea pubescens  การเจริญเติบโต  ปลานิล  Oreochromis niloticus  
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Effect of Nymphaea pubescens Leaf Extract on Growth of  
Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  

Korakan Pharadee, Sumalee Seemabut, Suchaya Wiriyakarun and Phukphon Munglue* 
Program of Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University 

*E-mail : phukphon@ubru.ac.th 

   
Abstract 

The use of herbal plants has been  conducted for the treatment of various ailments since the 
ancient civilizations, but their uses in fish culture are still limited. Plant-based feed supplementation 
may provide the elements or bioactive compounds that would help to enhance fish growth and to 
improve feed utilization. The aims of this present study were therefore, to investigate the use of 
Nymphaea pubescens leaf extract as a feed additive on survival rate and growth performance of Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus). N. pubescens leaves were extracted using 70% ethanol. One hundred 
fingerlings were divided into 5 groups: each consisting of 20 fish. In a feeding trail of 60 days, Group 1-4, 
fish were fed diets containing 0, 0.05, 0.1 and 1% of N. pubescens leaf extract, respectively. Group 5 
received 0.05% of oxytetracycline and served as a positive control group. Fish were fed two times a day 
for 60 days. The animal procedures were conducted in accordance with the Institutional Animal Care 
and Use Committee, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand. It was found that the N. 
pubescens leaf extract supplementation produced a marked significant increases in weight gain and 
specific growth rate and caused a significant decrease in feed conversion ratio when compared to the 
control diet (P<0.05). In addition, there were no significant changes in the cumulative mortality of the 
fish fed with the plant extract compared to the control and positive control groups (P>0.05). Fish health 
and feeding behavior were the same as the control animals, which suggesting that N. pubescens leaf 
extract had no toxic effect on Nile tilapia. Thus, the results of the present study demonstrate that N. 
pubescens leaves are apparently safe and may be used as a natural feed additive in fish diets to 
enhance fish growth. 
  
Keywords :  Water lily, Nymphaea pubescens, Growth, Nile tilapia, Oreochromis niloticus, Herbs  
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ผลการปรับปรุงคุณภาพเปลือก-ซังข้าวโพด ด้วยยูเรียต่อคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ 
โดยวิธี In Vitro technique 

ธันวา ไวยบท 1* และ ปิยนุช  ภกูันแกว้ 2 
1สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
2สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
*E-mail: thunwa_art@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ของสิ่งแห้ง ( IVDMD) และอินทรียวัตถุ 
(IVOMD) โดยวิธี in vitro technique ของเปลือก-ซังข้าวโพด (Corn Cob, Corn  Husk  Silage  : CCS) ก่อนและหลัง
ปรับปรุงคุณภาพโดยการหมักยูเรีย (Urea : U) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม  
กลุ่มละ 4 ซ ้า ดังนี  CCS (control), CCS+2%U+14วัน, CCS+2%U+21วัน, CCS+4%U+14วัน และ CCS+4%U+21วัน  
ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าทางโภชนะของเปลือก-ซังข้าวโพดก่อนปรับปรุงมีโปรตีนหยาบ (CP) มีค่า 2.20,  4.39, 5.97, 
6.82, 6.52  และไขมัน (EE)มีค่า 0.18, 0.20, 0.25, 0.17, 0.29 เยื่อใย (CF) มีค่า 42.29, 41.04, 41.46, 42.80, 42.78  
ผนังเซลล์ (NDF) มีค่า 96.66, 94.47, 94.76, 92.68, 92.25 เซลลูโลลิกนิน (ADF) มีค่า 63.65, 62.43, 63.47, 62.79, 
62.65 และลิกนิน (ADL) มีค่า 8.07, 7.73, 7.49, 5.96, 6.25 ตามล้าดับ ค่าการย่อยได้ IVDMD มีค่า 26.63, 34.65, 35.54, 
36.26, 35.54 และ IVOMD มีค่า 27.45, 33.88, 35.86, 35.14, 35.54 ตามล้าดับโดยเปลือก-ซังข้าวโพดหมักยูเรีย 4%  
นาน 14 วัน และ เปลือก-ซังข้าวโพดหมักยูเรีย 4%  นาน 21 วัน มี %CP สูงกว่ากลุ่มควบคุม (control)  
แตกต่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และทั งสองกลุ่มมี %CP แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

 
ค้าส้าคัญ : เปลือก-ซังข้าวโพด  ยูเรีย การย่อยได้แบบ in vitro technique 
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Effect  Of  Improve  Corn Cob, Corn  Husk  Silage  With  Urea   
On  Nutritive  Value  And  Digestion  In  Vitro  Technique 

Thunwa  Wiyabot 1* and  Piyanuch  Phukankeaw2 
1Animal Production Technology, Department of Agricultural Technology, Faculty of Agricultural Technology  

and Industrial Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University. 
2Food  Science Technology, Department of Agricultural Technology, Faculty of Agricultural Technology  

and Industrial Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University. 
*E-mail: thunwa_art@hotmail.com 

 
Abstract 

 The objective of the experiment was to investigate the nutritive value and dry matter 
digestibility (IVDMD) and organic matter digestibility (IVOMD) by in vitro technique of treated and 
untreated corn cob, corn husk silage (CCS) with urea (U). Eight treatments of treated corn cob, corn husk 
silage (CCS) in a completely randomized design(CRD) : CCS (control), CCS+2%U+14Day, 
CCS+2%U+21Day, CCS+4%U+14Day and CCS+4%U+21Day. The results showed that crude protein (CP) 
and ether exact (EE) of untreated corn cob, corn  husk  silage  were 2.20,  4.39, 5.97, 6.82, 6.52  and 0.18, 
0.20, 0.25, 0.17, 0.29. Fiber fraction such as crude fiber (CF) 42.29, 41.04, 41.46, 42.80, 42.78, neutral 
detergent fiber (NDF) 96.66, 94.47, 94.76, 92.68, 92.25, acid detergent fiber (ADF) 63.65, 62.43, 63.47, 
62.79, 62.65 and acid detergent lignin (ADL) 8.07, 7.73, 7.49, 5.96, 6.25 of untreated corn cob, corn husk 
silage (CCS) on  dry matter digestibility (IVDMD) and organic matter digestibility (IVOMD) were 26.63, 
34.65, 35.54, 36.26, 35.54 and 27.45, 33.88, 35.86, 35.14, 35.54 respectively. Moreover, that 
CCS+4%U+14Day and CCS+4%U+21Day was higher than control (P<0.05) 
 
 

Keywords : Corn cob, Corn  husk  silage, Urea,  In vitro technique 
 

 
 
 
 

  

mailto:thunwa_art@hotmail.com


รวมบทคดัย่อ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 | 17-18 กรกฎาคม 2557 

 

99 
 

การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเมล็ดอ่อนกระเจียวขาว 

ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช* จุฑารัตน์ บุญประดิษฐ และ จักรพงค์ แท่งทอง  
สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

*E-mail : koy_av@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

 การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเมล็ดอ่อนกระเจียวขาว (Curcuma singularis) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขยายพันธุ์
กระเจียวขาว โดยท้าการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื อที่ผิวเมล็ดอ่อนและศึกษาอิทธิพลของสารควบคุม  
การเจริญเติบโตชนิด BA (0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มก/ล.) และ ไคเนติน (0, 0.5, 1.0 และ 2.0 มก/ล.) ที่มีต่อการเจริญ 
ของกระเจียวขาว เมื่อเพาะเลี ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า การฟอกฆ่าเชื อที่ผิวด้วย Clorox 15% นาน 15 นาที จากนั น
ย้ายไปยัง Clorox 10% นาน 15 นาที ล้างด้วยน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ 3 ครั ง น้าเมล็ดอ่อนที่ฟอกฆ่าเชื อไปเลี ยงยังอาหารสูตร MS 
ที่มีการเติม BA 0.5 มก./ล. สามารถชักน้าให้ร้อยละการรอดชีวิตสูงสุด (81.25%) และมีจ้านวนใบมากที่สุด (2.57 ใบ) 
จากนั นย้ายต้นกระเจียวขาวไปเลี ยงในสูตรอาหาร Murashige & Skoog (MS) ที่มีการเติม BA 0.5 มก./ล. เพียงอย่างเดียว 
หรือ มีการเติม BA 0.5 มก./ล.ร่วมกับ NAA 0.1 0.5 และ 1.0 มก./ล. พบว่า สูตรอาหาร ที่มีการเติม BA 0.5 มก./ล.  
เพียงอย่างเดียว สามารถชักน้าให้มีจ้านวนยอด (0.88 ยอด) จ้านวนใบ (1.55 ใบ) และ ความยาวใบ (2.82 ซม.) สูงสุด  
ส่วนในสูตรอาหาร MS ที่มีการเติม BA 0.5 มก./ล.ร่วมกับ NAA 0.1 มก./ล. สามารถชักน้าให้ได้จ้านวนรากและความยาว
รากมากท่ีสุดคือ 2.55 ราก และ 2.31 ซม. ตามล้าดับ เมื่อเพาะเลี ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 
ค้าส้าคัญ:  กระเจียวขาว  BA  Kinetin NAA 
 

  

mailto:koy_av@hotmail.com


The 8th UBU Conference Abstract | 17-18 July 2014   

 

100 
 

In Vitro Immature Seeds Culture Of Curcuma Singularis 

Suphavee Sangjanjiradet*, Jutharat Boonpradit and Jakrapong Thangthong 
Program of Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University  

* E-mail address: koy_av@hotmail.com 

Abstract 

 In vitro immature seeds culture of Curcuma singularis was conducted to observe and 
determine the optimum sterilization procedure and the effects of concentrations of benzyladenine (BA; 
0 0.5 1.0 2.0 and 3.0 mg/L)) and Kinetin (0 0.5 1.0 2.0 and 3.0 mg/L) on seed culture medium and the 
effects of concentrations of BA and naphthalene acetic acid (NAA) on the percentage of shoot 
regeneration, numbers of shoot, numbers of leaf, leaf length, numbers of root and root length were 
observed after 8 weeks of culture. The recorded data showed that the best results in two step 
sterilization procedure using 15% Clorox solution for 15 min followed by 10% Clorox solution for 15 
min. The cleaned explants were cultured on Murashige & Skoog (MS) medium supplemented with 
various concentrations of BA (0 0.5 1.0 2.0 and 3.0 mg/L) and Kinetin (0 0.5 1.0 2.0 and  
3.0 mg/L). The highest of percentage survival (81.25%) and numbers of leaf (2.57 leafs) were cultured on 
MS medium supplemented with BA 0.5 mg/L. The Young plants were then transferred to MS medium 
supplemented with different concentrations of combinations of BA (0.0 and 0.5mg/L) and NAA  
(0.0 0.10.5 and 1.0 mg/L).  The best of medium to use for the highest of numbers of shoot (0.88 shoots), 
numbers of leaf (1.55 leafs) and average leaf length (2.82 cm) were cultured on MS medium 
supplemented with BA 0.5 mg/L.MS medium supplemented with BA 0.5 mg/L and NAA 1.0 mg/L could 
induce the highest of numbers of root and average root length were 2.55 roots and 2.31 cm respectively 
for 8 weeks. 
 
Keywords :  Curcuma singularis, BA, Kinetin 
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สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน้าให้เกิดแคลลัส การสร้างต้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 
ของแคลลัสของข้าวพันธุ์ขาวตาแห้งในสภาพที่มีความเครียดเกลือโซเดียมคลอไรด์ 

ขวัญเดือน รัตนา* 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

*E-mail :   k_rattana@yahoo.com 
  

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมที่ใช้ในการชักน้าเมล็ดข้าวพันธุ์ขาวตาแห้งให้เจริญเป็นแคลลัสด้วยการ
เพาะเลี ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-D ที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 
2.5 และ 3 มก./ล. พบว่า สูตรอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 1.5 มก./ล. สามารถชักน้าให้มีเปอร์เซ็นต์การสร้าง
แคลลัสสูงเท่ากับ 88% และพบว่ามีขนาดแคลลัสเฉลี่ย น ้าหนักสด และน ้าหนักแห้งเฉลี่ยเท่ากับ 0.72 กรัม  ,0.26 กรัม และ 
0.06 กรัม ตามล้าดับ จากนั นย้ายแคลลัสที่ได้มาเพาะเลี ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 0, 1, 2, 3, 4 และ  
5 มก ./ล  เพื่อชักน้าให้เกิดต้นใหม่จ้านวนมาก พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 3 มก./ล. สามารถชักน้า 
ให้เกิดการสร้างต้นใหม่สูงสุดเท่ากับ 70% และจ้านวนต้นเฉลี่ยต่อแคลลัสสูงสุดเท่ากับ  6 ต้นต่อแคลลัส จากการศึกษา 
ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ  ต่อการเจริญเติบโตของแคลลัสข้าวพบว่า  เมื่อระดับความเข้มข้น
ของเกลือโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ น เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของแคลลัสจะลดลง ท้าการย้ายแคลลัสที่รอดชีวิตจากสภาพ 
เครียดเกลือไปเพาะเลี ยงบนอาหารสูตรชักน้าให้เกิดต้นใหม่ พบว่า  สามารถชักน้าแคลลัสที่รอดชีวิตจากการเพาะเลี ยง 
บนอาหารที่เติมโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 50 และ 100 mM เจริญเป็นต้นใหม่ได้  จากนั นจึงน้าต้นอ่อนที่ได้ 
มาตรวจสอบค่าโพรลีนและค่า electrolyte leakage พบว่าเมื่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์มีค่าเพิ่มขึ น ระดับของค่า
โพรลีนและค่า electrolyte leakage จะเพิ่มขึ นตามไปด้วย 
 
ค้าส้าคัญ  : ข้าว  แคลลัส  โซเดียมคลอไรด์  2,4-D  BA  

 
  

mailto:k_rattana@yahoo.com


The 8th UBU Conference Abstract | 17-18 July 2014   

 

102 
 

Suitable Medium For Callus Induction, Shoot Regeneration And Physiological Changes  
In Callus Of Rice Cv. Khao Tha Hang Under Nacl Stress 

Khwanduean Rattana* 
Program of Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University 

*E-mail : k_rattana@yahoo.com 
 

Abstract 

Callus of rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Tah Hang was induced from seeds after culturing on MS 
(Murashige and Skoog, 1962) medium supplemented with 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy acetic acid) at the 
concentration of 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and  3 mg L-1. The results showed that MS medium supplemented 
with 1.5 mg L-1 2,4-D could induce the highest percentage of callus induction (88%). The average size of 
callus, fresh weight and dry weight were 0.72 cm, 0.26 g and 0.06 g, respectively. Callus was then 
transferred to MS medium supplemented with BA (Benzyladenine) at the concentration of 0, 1, 2, 3, 4 
and 5 mg L-1 for shoot regeneration. The result found that the most suitable medium for shoot 
regeneration was MS medium added with 3 mg L-1 BA, the percentage of shoot regeneration was 70% 
and the average number of shoot per callus was 6.  

 The effect of various concentrations of NaCl on growth of callus was evaluated. The result 
showed that the percentages of survival calli were decreased with increasing of NaCl.  Selected calli 
were transferred to regeneration medium, it was found that the percentage of shoot regeneration which 
cultured on media supplemented with NaCl at the concentration of 50 and 100 mM was decreased 
comparing to the control. Shoot then were evaluated of proline content and electrolyte leakage, it was 
found that proline content and electrolyte leakage were also increased with increasing of NaCl 
concentration.  
 
Keywords :  Rice  Callus  NaCl  2,4-D  BA 
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การขยายพันธุ์และการออกดอกกุหลาบหนูในสภาพปลอดเชื อ 

เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์ และ กาญจนา รุ่งรัชกานนท์*  
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

*E-mail : rungruch@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

กุหลาบเป็นไม้ดอกที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ มีการใช้ประโยชน์จากกุหลาบในหลายด้าน เช่น กุหลาบ  
ตัดดอก กุหลาบกระถาง อุตสาหกรรมการผลิตน ้าหอม เครื่องส้าอาง ฯลฯ ท้าให้ปริมาณความต้องการกุหลาบ  
เพิ่มมากขึ น งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการขยายพันธุ์กุหลาบหนูโดยการเพิ่มจ้านวนยอดและการชักน้าราก 
ในสภาพปลอดเชื อ และ 2) ศึกษาการออกดอกในสภาพปลอดเชื อ  ได้ท้าการเพิ่มจ้านวนยอดโดยน้าชิ นส่วนข้อมาเพาะเลี ยง
ในอาหารสูตร MS ที่เติมสาร BA ความเข้มข้น 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 และ 3.0 มก./ล. พบว่า BA ความเข้มข้น 0.5 มก./ล. 
ชักน้ายอดได้ 4.6 ยอดต่อชิ นส่วน และมีความยาวยอด 0.77 ซม. ในการชักน้าราก  ได้น้าส่วนยอดมาเพาะเลี ยงในอาหาร
สูตร MS ที่เติม IBA ความเข้มข้น 0   0.05 0.1 0.5 และ 1 มก./ล. พบว่า IBA ความเข้มข้น 0.05 มก./ล. ชักน้าราก 
ได้ราก 6.3 รากต่อชิ นส่วน และมีความยาวราก 0.89 ซม. การออกดอกของกุหลาบหนูเกิดขึ นหลังจากน้ายอดไปเลี ยง 
ในอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นเวลา 1.5 – 2 เดือน มีการออกดอก 20% ดอกสามารถบานในขวด
เพาะเลี ยงเป็นเวลา 10 - 14 วัน การขยายพันธ์ุและการออกดอกกุหลาบหนูในสภาพปลอดเชื อ จากการวิจัยครั งนี   สามารถ
น้าไปพัฒนาให้มีศักยภาพในการผลิตในเชิงการค้าได้  
 
ค้าส้าคัญ : การชักน้ายอด  การชักน้าราก  การออกดอกในขวดแกว้  BA  IBA 
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Micropropagation And In Vitro Flowering Of Miniature Rose 

Yaowaluk Chatsuwan and Karnchana Rungruchkanont * 
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : rungruch@hotmail.com 
 

Abstract 

Roses are ornamental plants which are important economically.  Roses are used in many ways 
such as cut flowers, potted plants, perfume industry, cosmetic products etc.  Therefore the demand of 
roses is increasing.  The objectives of this research were 1) to study micropropagation of miniature rose 
by inducing multiple shoots and roots and 2) to study in vitro flowering.  Nodal stem segments were 
cultured in MS media containing 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 mg/l BA for multiple shoots induction.  
The best result was 0.5 mg/l BA, inducing 4.6 shoots/explant and 0.77 cm. shoot height.  Each shoot was 
cultured on MS media containing 0, 0.05, 0.1, 0.5 and 1 mg/l IBA for root induction.  The best result was 
0.05 mg/l IBA, inducing 6.3 roots/shoot and 0.89 cm. root length.  In vitro flowering occurred after 1.5-2 
months of shoot cultured on MS media without plant growth regulator.  The percentage of in vitro 
flowering shoot was 20% and blossom period was 10-14 days.  The results of this report, 
micropropagation and in vitro culture, may be useful for commercial production of miniature rose. 
 
Keywords : Shoot induction, Root induction, In vitro flowering, BA, IBA 

  

mailto:rungruch@hotmail.com


รวมบทคดัย่อ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 | 17-18 กรกฎาคม 2557 

 

105 
 

ผลของสารแพคโคลบิวทราซอลต่อการเจริญเติบโตของ Phalaenopsis amabilis ในสภาพปลอดเชื อ 

ปรเมศวร์ บุญตาเพศ และ กาญจนา รุ่งรัชกานนท์*  
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

E-mail : rungruch@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

กล้วยไม้ฟาเลนอปซิสเป็นไม้ประดับกระถางที่นิยมปลูกเลี ยงมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์  จึงมี
แนวคิดที่จะใช้สารชะลอการเจริญเติบโตในการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ฟาเลนอปซิสให้มีขนาดเล็กลงและ
สามารถออกดอกได้เป็นปกติ งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารแพคโคลบิวทราซอลต่อการเจริญเติบโต 
ของกล้วยไม้ Phalaenopsis amabilis โดยการน้าต้นกล้วยไม้อายุ 12 เดือน ในสภาพปลอดเชื อ มาเลี ยงในอาหารวุ้น 
สูตร Vacin & Went (VW) ที่เติมสารแพคโคลบิวทราซอลความเข้มข้น 0 0.1 0.5 1.0 และ 5.0 มก./ล. ผลการทดลอง
พบว่า สารแพคโคลบิวทราซอล 0.5 - 5.0 มก./ล.  มีผลท้าให้ต้นกล้วยไม้ที่อยู่ในสภาพปลอดเชื อ มีการเติบโตด้านความสูง
ลดลง แต่ท้าให้การเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางรากเพิ่มขึ น หลังการย้ายปลูกและเลี ยงในโรงเรือนเป็นเวลา 8 เดือน  
ต้นกล้วยไม้มีการรอดชีวิตสูง 71.4 – 88.9% และสามารถออกดอกได้ 21.4% สารแพคโคลบิวทราซอลความเข้มข้น  
1 มก./ล. มีความเหมาะสมที่จะใช้ลดขนาดของต้นกล้วยไม้ Phalaenopsis amabilis  

 
ค้าส้าคัญ : การออกดอก  ชะลอการเจรญิเติบโต  
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Effect of Paclobutrazol on in vitro Growth of Phalaenopsis amabilis  

Paramade Buntapade and Karnchana Rungruchkanont*  
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

* E-mail : rungruch@hotmail.com 
 

Abstract 

Phalaenopsis orchids are a most popular ornamental potted plants.  In order to increase 
capacity of utilization, it may be possible to use plant growth inhibitor to control growth of 
Phalaenopsis orchid and induce dwarfism and flowering.  The objective of this research is to study the 
effect of paclobutazol on growth of Phalaenopsis amabilis. The twelve-month-old in vitro plantlets 
were cultured on VW medium supplemented with 0, 0.1, 0.5, 1.0 and 5.0 mg/l paclobutazol.  The 
results showed that 0.5 – 5.0 mg/l paclobutazol decreased plant growth in terms of plant height but 
increased plant growth in terms of root diameter.  After acclimatization and culture in the greenhouse 
for 8 months, plantlets had high survival rate (71.4 – 88.9%) and flowering (21.4%).  For Phalaenopsis 
amabilis, 1 mg/l paclobutazol was suitable to reduce the size of orchid plant. 
 
Keywords : Flowering, Retard growth 
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การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังและควบคุมลูกน ้ายุงลายโดยอาสาสมัครสาธารณสุข 
ต้าบลโพนโก  อ้าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

สุวิมล นามสวา่ง*1 วงเดือน ปั้นดี2 และ อรนุช ภาชื่น3 

1นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื อและวิทยาการระบาด  
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บทคัดย่อ 

 โรคไข้เลือดออก Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) มียุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหนะน้าโรค
และยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส้าคัญ ประชากรโลกมากกว่า 1 ใน 3 ยังคงอาศัยอยู่ในพื นท่ีที่เสี่ยงต่อการติดเชื อจากไวรัส
เดงกี่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในแถบเขตร้อน ซึ่งการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ในพื นที่ยังไม่สามารคควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกได้ การศึกษาครั งนี เป็นการเปรียบเทียบผลการเฝ้าระวังและควบคุม
ลูกน ้ายุงลายโดยอาสาสมัครสาธารณสุข การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) 
เพื่อศึกษาผลของการเฝ้าระวังและควบคุมลูกน ้ายุงลายโดยใช้โปรแกรมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ในต้าบล
โพนโก อ้าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีทางกีฎวิทยา ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ  
ก่อนและหลังการทดลอง จ้านวน กลุ่มทดลอง 50 หลังคาเรือน (อสม.13 คน) กลุ่มเปรียบเทียบ 120 หลังคาเรือน  
(อสม .11 คน) ซึ่ งวัดจากค่าของดัชนีบ้ านที่ส้ ารวจพบลูกน ้ ายุ งลาย ( House Index)  ดัชนีภาชนะ 
ที่ส้ารวจพบลูกน ้ายุงลายในภาชนะ (Container Index) ดัชนีภาชนะที่ส้ารวจพบลูกน ้ายุงลายในบ้าน (Breteau Index) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ T-test,Paired samples t-test พบว่าสัดส่วนของภาชนะที่ส้ารวจ 
พบลูกน ้ายุงลาย (Container Index)  ในกลุ่มทดลองมีค่าลดลงภายหลังการทดลองมีค่าลดลงภายหลังการทดลองมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.001)  ค่าสัดส่วนของบ้านที่ส้ารวจพบลูกน ้ายุงลาย (House Index) ในกลุ่มทดลองมีค่าลดลง
ภายหลังการทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.001)  ค่าสัดส่วนของภาชนะที่ส้ารวจพบลูกน ้ายุงลายใน 100  
หลังคาเรือน (Breteau Index)  ในกลุ่มทดลองมีค่าลดลงภายหลังการทดลอง จึงสรุปได้ว่า การเฝ้าระวังและควบคุม 
ลูกน ้ายุงลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ต้าบลโพนโก อ้าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สามารถลดค่า
ดัชนีทางกฏีวิทยาให้ลดลงได้ ส่งผลจ้านวนยุงลายลดลง 

 
ค้าส้าคัญ : การเฝ้าระวังลูกน ้ายุงลาย  การควบคุมลูกน ้ายุงลาย  อาสาสมัครสาธารณสุข  ค่าดัชนีกีฏวิทยา 
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Abstract 

 Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) are mosquito Aedes aegypti as a Vehicle of disease 
and remains a major public health problem. More than 1 in 3 of the world population lived in areas at 
risk of Dengue  virus  infection. Which is the main cause of illness and death from dengue in the tropics. 
This study was a quasi-experimental study to the effect of surveillance and control of mosquito larvae 
by using the involvement of volunteers in Pongo sub-district ,Sanom district,Surin province .Compare 
the index of entomology. Between the experimental group and the comparison group before and after. 
The experimental group of 50 households and  the comparison group of  120 households. Index house 
survey aegypti  larvae (House Index) , Index vessels found mosquito larvae in a container (Container 
Index),Index vessels observed aegypti   in the house (Breteau Index) were used to analyze the data 
average,percent,  t-test,paired samples t-test .Showed that the proportion of vessels observed aegypti 
(Container Index) in the experimental group were decreased after treatment at a reduced after the trial 
than the comparison group (p<0.001).The proportion of house surveyed aegypti (House Index) in the 
experimental group were decreased after the treatment than the comparison group (p<0.001) The 
proportion of containers that mosquito survey in 100 households (Breteau Index) in the experimental 
group were decreased after the experiment.Conclude that surveillance and control of mosquito larvae 
through the involvement of  volunteers  in  Pongo sub-district,Sanom-district,Surin province. Entomology 
can reduce  the index to decrease . as a result, the numbers of mosquitoes  decreased. 

 
Keywords :  Surveillance  mosquito larvae,Control  mosquito larvae,Village Health Volunteers, 
        Entomological  indices. 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันโรคพยาธิไส้เดือนยังเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส้าคัญในหลายประเทศท่ัวโลก การบริโภคกิมจิมีโอกาสติดเชื อ 
จากไข่พยาธิไส้เดือนที่ปนเปื้อนมากับผักท่ีใช้ดอง การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแฟคทอเรียล 2x5 เพื่อศึกษา 
ความเข้มข้นและชนิดของกระเทียมในกิมจิต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนระยะติดต่อ  โดยเตรียมกิมจิจากผัก 
ที่มีการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อที่มีกระเทียมไทยและกระเทียมจีนเป็นส่วนประกอบ ใช้ความเข้มข้น 
ของกระเทียมแต่ละชนิดเป็น 5 ระดับ คือ 5%, 10%, 15%, 20% และ 25% โดยน ้าหนัก ตรวจนับไข่พยาธิทุกวันที่ 2, 3, 5, 
7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 35, 42, 49, 56 และ 63 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test, ANOVA และ Kruskal 
wallis test ผลการศึกษา พบว่า ความเข้มข้นของกระเทียมในกิมจิมีผลต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมู และมีอิทธิพล
ร่วมกันระหว่างชนิดและความเข้มข้นของกระเทียม โดยอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูเพิ่มขึ นเมื่อความเข้มข้น  
ของกระเทียมเพิ่มขึ นทั งในกระเทียมไทยและกระเทียมจีน จึงสรุปได้ว่า อัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนในกิมจิขึ นอยู่กับ 
ความเข้มข้นของกระเทียมในกิมจิ  
 
ค้าส้าคัญ : กระเทียมไทย  กระเทียมจีน  กิมจิ  อัตราตาย  ไข่พยาธิไส้เดือนหมู 
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Effect of Allium sativum Linn. and Allium chinense G. Don.  
in kimchi on the death of Ascaris suum egg. 
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Abstract 

 Ascariasis is still been a major public health problem in many countries around the world. 
Kimchi consumption provided a chance to be infected with Ascaris eggs contaminated on vegetables 
used in fermentation. This study, using true experimental 2x5 factorial as its research design, aimed at 
studying the effect of concentrations and types of garlic on mortality rate of Ascaris infective eggs. The 
experiment was conducted in kimchi which prepared from vegetables contaminated with A. suum  
infective eggs and composed of Thai and Chinese garlic at 5 levels of concentration, i.e., 5%, 10%, 15%, 
20% and 25% by weight. The Ascaris eggs were counted on the date 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 35, 
42, 49, 56 and 63 post exposured to five concentrations of garlic. The data were analyzed by t-test, 
ANOVA and Kruskal wallis test. The result was shown that the concentrations of garlic in kimchi had an 
effect on mortality rate of A. suum infective eggs and there was an interaction between types and 
concentrations of garlic. The mortality rate of A. suum infective eggs increased when the concentration 
of both types of garlic increased. Therefore, the mortality rate of A. suum infective eggs depended on 
concentration of garlic in kimchi. 
 
Keywords : Allium Sativum Linn., Allium Chinense G. Don., Kimchi, Mortality Rate, Ascaris Suum Eggs 
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บทคัดย่อ 

 โรคพยาธิไส้เดือนยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญพบความชุกของการติดเชื อทั่วโลกร้อยละ 25 สามารถ 
ติดเชื อได้จากการกินอาหารที่ปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน ในการส้ารวจผักสดมักพบไข่พยาธิไส้เดือนปนเปื้อนในผักหลายชนิด 
การศึกษาครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของความร้อนจากเตาไมโครเวฟต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูที่ปนเปื้อน
ในผัก ใช้กลุ่มตัวอย่างคือไข่พยาธิไส้เดือนหมูในการศึกษา มีรูปแบบการศึกษาเชิงทดลองชนิด แฟคตอเรียล  2x2x5  
โดยน้าผักกาดขาวและผักกวางตุง้ปนเปื้อนผักดว้ยไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อ จากนั นน้าผักแต่ละชนิดใส่ในชามกระเบื อง 
ปิดด้วยฝาครอบ น้าไปลวกในเตาไมโครเวฟ (Electrolux EMM2009W, ก้าลังไฟ 700 วัตต์, ความถี่ 2450 MHz) ที่ก้าลัง
ความร้อนระดับ medium high และ high ในแต่ละก้าลังความร้อนใช้เวลาในการลวกผักตั งแต่ 1-5 นาที เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ  3-way ANOVA พบว่า ชนิดของผัก  ก้าลังความร้อนของเตาไมโครเวฟ และเวลาที่ ใช้ในการลวกผัก  
มีอิทธิพลร่วมกันต่อการตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อโดยความร้อนที่เกิดขึ นเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้ไข่พยาธิ
ไส้เดือนหมูระยะติดต่อตาย โดยลวกผักกาดขาวที่ก้าลังความร้อนระดับ medium high 5 นาที (88ºc) และก้าลังความร้อน
ระดับ high ตั งแต่นาทีที่ 4 (89.33ºc) ขึ นไป ขณะที่ลวกผักกวางตุ้งที่ก้าลังความร้อนระดับ medium high 5 นาที 
(87.67ºc) และก้าลังความร้อนระดับ high ตั งแต่นาทีที่ 3 (87.33 ºc) ขึ นไป ท้าให้ไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อ 
ตายทั งหมด  อัตราตายของไข่พยาธิไส้ เดือนหมู เพิ่มขึ น เมื่อใช้ก้าลังความร้อนสูงกว่า  และเมื่อใช้เวลาลวกผัก 
นานขึ นอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูก็จะสูงขึ น ขณะเดียวกันการลวกผักกวางตุ้งที่มีลักษณะใบเรียบมีอัตราตาย 
ของไข่พยาธิไส้เดือนหมูสูงกว่าในผักกาดขาว  
 

ค้าส้าคัญ : ไมโครเวฟ  ลวกผัก  อัตราตาย  ไข่พยาธิไส้เดือนหม ู
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Abstract 

 Ascariasis still be important public health problem. Prevalence of infection in the world is 
25%. Consuming food contaminated with Ascaris lumbricoides’s eggs is a route to infection. In 
observation, Ascaris eggs were found in a lot of fresh vegetables. The aim of this study was study 
mortality rate of  A. suum eggs contaminated vegetables form effect of microwave heating. In this study, 
we used A. suum eggs as a model for Ascaris spp. infection by 2 x 2 x 5 factorial experimental design. 
Chinese white chinese cabbage and Chinese cabbage were done as vegetables contaminated with A. 
suum infective stage eggs, next brought both contaminated vegetables into in sealed ceramic bowl 
cover with microwave cover then took it into microwave oven (Microwave  Electrolux EMM2009W, 
Rated output power 700, 2450 MHz) for blanching with microwave power at medium high and high 
level. In each levels we spent time for blanching about 1-5 minutes. The result from 3-way ANOVA 
analysis, we found that types of vegetables, microwave power and blanching time affect to mortality 
rate of A. suum infective stage eggs. Heating from microwave is major cause to induce A. suum eggs 
death. Chinese white cabbage and Chinese cabbage were blanched at medium high power for 5 
minutes (88ºc, 87.67ºc) induced A. suum eggs death while in high power, Chinese white cabbage were 
blanched for 4 minutes (89.33ºc) and Chinese cabbage were blanched for 3 minutes (87.33 ºc) up that 
induced A. suum eggs death. Mortality rate of Ascaris eggs were increased when we use higher level of 
microwave power and longer time for boiling. In the meantime, we found high mortality rate of Ascaris 
eggs in smooth leaves of Chinese cabbage was greater than white cabbage. 
 
Keywords :  Microwave, Vegetables Blanching, Mortality Rate, Ascaris Suum  Eggs 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะติดเชื อของผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน ในด้านการเกิดขยะ 

การคัดแยก การรวบรวม  การเคลื่อนย้ายขนส่ง และการก้าจัดขยะติดเชื อ ท้าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวาน 
จ้านวน 91 คน ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีการใช้กระบอกฉีดยาชนิดหัวเข็มติดกับกระบอกฉีดยา ร้อยละ 92.30  โดย
ฉีดยาเฉลี่ยวันละ 2 ครั ง ใช้ส้าลีชนิดก้อนและแบบแผ่นวันละ 1 ชิ น ทั งนี มีการแยกทิ งขยะติดเชื อออกจากขยะทั่วไป ร้อยละ 
91.20 และมีการทิ งกระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม ส้าลี และขวดยาอินซูลินในภาชนะเดียวกัน ส่วนมากภาชนะที่ใช้ใส่ขยะจะเป็น
ถุงพลาสติก ร้อยละ 78.00  และมีการปิดปากถุงพลาสติกทุกครั งหลังจากใช้งานแล้ว ร้อยละ 63.70  และมีการตั งภาชนะ
ส้าหรับทิ งขยะติดเชื อไว้บริเวณนอกบ้าน ร้อยละ 30.80 โดยวางติดกับพื น ร้อยละ 49.50 ซึ่งบริเวณที่ตั งภาชนะส้าหรับ 
ทิ งมูลฝอยติดเชื อพบ หนู แมลงและสัตว์พาหะน้าโรค ร้อยละ 18.70 ในด้านการขนย้ายขยะติดเชื อไปก้าจัด พบว่า 
ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและจมูก ขณะมีการขนย้ายมากถึง ร้อยละ 
90.10 และไม่เคยท้าความสะอาดภาชนะ หรือบริเวณที่ตั งภาชนะส้าหรับทิ งมูลฝอยติดเชื อ ร้อยละ 46.15 ส่วนวิธีการก้าจัด
มูลฝอยติดเชื อ มีการก้าจัดหรือท้าลายด้วยตนเอง ร้อยละ 39.60 โดยใช้วิธีการเผาท้าลายมากที่สุด ร้อยละ 47.22 รองลงมา
คือการฝังกลบ การกองทิ งไว้ทั่วไป และทิ งในถังขยะของเทศบาล ร้อยละ 30.55 เท่ากัน จุดก้าจัดขยะอยู่ติดบ้าน 
ที่อยู่ใกล้เคียง ร้อยละ 66.67 และทิ งในป่าชุมชนหรือท่ีรกร้าง ร้อยละ 38.89 

ดังนั น โรงพยาบาลที่รับผิดชอบควรมีมาตรการและข้อก้าหนดการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด้าเนินงานด้านการจัดการ 
ขยะติดเชื อส้าหรับโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน ได้แก่ การเรียกคืนเข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยา ส้าลี 
และขวดยาอินซูลินที่ใช้แล้วทั งหมด เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานน้ามาส่งก้าจัดที่โรงพยาบาล การจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย  
ติดเชื อให้กับผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ ขวดยาเปล่าส้าหรับใส่เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยา กล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติก 
ที่มีความคงทนแข็งแรง มีฝาเปิดและปิดได้ส้าหรับทิ งส้าลีและขวดยาอินซูลิน และการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะติดเชื อ 
ที่ถูกวิธีแก่ผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อเป็นผลในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 
  
ค้าส้าคัญ  : การจัดการขยะติดเชื อ  ผู้ป่วยเบาหวานท่ีฉดีอินซลูิน  โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
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Infectious Waste Management in regard to  Patients  
                       with Diabetes undergoing Insulin Treatment  

at Kantaralak Hospital in Srisaket Province  

Somjate  Thongdam*, Jirawadee Taoin   
Department of Public Health, College of Medicine and Public Health  

Ubonratchathani University  
*E-mail : s.chin40@gmail.com 

 
Abstract 

  The purposes of this research were to study the management of infectious waste produced by 
patients with diabetes being treated with insulin. The study covered the generation, separation, 
collection, and disposal of this infectious waste. Data were collected by questionnaires and 
observations from 91 patients with diabetes at a Kantaralak hospital in Srisaket province and analyzed 
by the use of descriptive statistics, including frequencies, percentages, means, and standard deviations.  

The results showed that 92.30% of the patients used syringes with a needle attached twice a day 
and one piece of cotton each day. Separation of infectious and general waste occurred at a rate of 
91.20%. Plastic bags were used as containers for syringes with needles, cotton pieces, and insulin 
bottles in 78.00% of cases, and 63.70% of these bags were sealed.  Of these bags, 30.80% were left in 
bins outside houses and 49.50% were left on the ground. Insects and rodents were found around 
18.70% of the bins and plastic bags. It was found that the patients were not familiar with the use of 
personal protection equipment, such as gloves and masks, in 90.10% of cases of carrying the bags and 
41.15% of bins were not cleaned.  Regarding disposal of the waste, 39.60% was done by the patients, 
and 47.22% of this was disposed of by burning and 30.55% by piling on the ground and in municipal 
bins. The waste was disposed of near residential houses 66.67% and in the general environment 
38.89%, with some patients using more than one disposal method.  

So that the hospital should have a responsible system of infectious waste management, including 
the requirements that the hospital provides patients with containers for the storage of infectious waste 
and patients return these containers with syringes, needles, cotton pieces, and insulin bottles to the 
hospital for correct disposal. Training about appropriate management of infectious waste is a necessary 
component of patients’ good practice. 

 
Keywords : Infectious waste management,  Patients with diabetes,  Kantaralak Hospital  
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การปนเปื้อนโลหะหนักในตะกอนบริเวณแนวรั วไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย 

ชยา สวุรรณภูมิ1,2,  นาฎสุดา ภูมิจา้นงค์1,2* 
1คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้าบลศาลายา อา้เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

2ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี (ETM) ภายใต้การกา้กับของ 
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*e-mail : nathsuda@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณแนวรั วไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยท้าการ
เก็บตัวอย่างดินในเดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ลักษณะทางกายภาพ-เคมีของตะกอน (ได้แก่ ลักษณะ - 
เนื อตะกอน ค่าความเป็นกรดด่าง อินทรียวัตถุของดิน และความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน) ท้าการวิเคราะห์
โดยใช้วิธีมาตรฐาน ในขณะที่ปริมาณโลหะหนักในดิน (ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี) ท้าการวิเคราะห์ 
โดยใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักในดินตะกอนและ
ลักษณะทางกายภาพ-เคมี โดย Pearson product moment correlation coefficient 

ผลการศึกษาพบว่าปริมาณโลหะหนักในตะกอนมีค่าดังนี  แคดเมียม มีค่า 0.0173 - 0.1718 mg/ kg, ทองแดง มีค่า  
13.8011 - 26.3591 mg/ kg, ตะกั่ว มีค่า nd - 74.7122 mg/ kg และ สังกะสี มีค่า 53.5280 - 106.0204 mg/ kg  
ซึ่งสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี  สังกะสี > ตะกั่ว > ทองแดง > แคดเมียม ลักษณะทางกายภาพ-เคมีของตะกอน 
ที่มีผลต่อการสะสมของโลหะหนักพบว่า ลักษณะเนื อตะกอนมีผลต่อปริมาณของตะกั่วและสังกะสี 
 
ค้าส้าคัญ  :  Contamination  Heavy Metals  Bamboo Fencing Zone  Samut Sakhon Province 
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The Contamination Of Heavy Metals In Bamboo Fencing Sediment :  
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Abstract 

The objectives of this study were to determine the amount of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn)  
in sediments of the bamboo fencing zone in March 2010 to December 2010. The physico-chemical 
properties were analyzed by using the standard method, while heavy metals were analyzed by using an 
atomic absorption spectrophotometer. The correlation between heavy metals and the physico-chemical 
parameters calculated by using the Pearson product moment correlation coefficient. 

The results showed that the ranges of heavy metals, in mg/ kg DW, were as follows: Cd (0.0173 - 
0.1718), Cu (13.8011 - 26.3591), Pb (nd - 74.7122) and Zn (53.5280 - 106.0204), and showed the 
descending order as follows: Zn > Pb > Cu > Cd. The physico-chemical parameters influencing for 
concentrations of heavy metals in the sediments were found that sediments texture affecting to the 
amount of Pb and Zn. 
 
Keywords  :  Contamination  Heavy Metals  Bamboo Fencing Zone  Samut Sakhon Province 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน ้าทางกายภาพและทางเคมีบางประการ รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนักตกค้างในน ้าบาดาลที่ใช้ผลิตน ้าประปาขององค์การบริหารส่วนต้าบลเอือดใหญ่ ในพื นที่บ้านเอือดใหญ่ อ้าเภอ  
ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อประเมินคุณภาพน ้าเบื องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า เก็บตัวอย่าง
จากบ่อบาดาลจ้านวน 1 บ่อ  ในเดือนมีนาคม 2557  จากการศึกษาพบว่า น้ าบาดาลที่ใช้ผลิตน ้าประปามีค่าความขุ่น  
(0.88 NTU) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (6.9)  ค่าการน้าไฟฟ้า (562 µs/cm) และปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ทั งหมด  
(276 mg/l) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลที่ใช้บริโภค   ส่วนปริมาณคลอไรด์  
(460 mg/l) มีปริมาณเกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมและความกระด้างทั งหมด (950 mg/l CaCO3)  มีค่าไม่เป็นตาม
มาตรฐานน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค  นอกจากนี  ปริมาณโลหะหนัก (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง โครเมียม ตะกั่ว นิกเกิล 
แคดเมียมและสังกะสี; <0.01 – 0.586 mg/l) มีปริมาณเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลที่ใช้บริโภคและยังเหมาะ 
ที่จะใช้ในชุมชน อุตสาหกรรมและระบบการผลิตน ้าประปา 

 
ค้าส้าคัญ : น ้าใต้ดิน   น ้าประปา  โลหะหนัก  
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*E-mail :  amornrat_dekarnkon@hotmail.com 

 
Abstract 

The objective of this research is to analyze the physical and chemical water quality and the 
residual of heavy metals in groundwater using for process of tap water supply system of  Tambol 
Aeodyai  Local  Administration, Srimuangmai, Ubon Ratchathani. The assessment the water quality 
before the water quality improving is investigated.  Groundwater samples were collected from a 
groundwater tube in March, 2014. The results found that the groundwater using for  process of tap 
water supply system had turbidity (0.88 NTU), pH (6.9), conductivity (562 µs/cm) and total dissolve solid 
(276 mg/l) values were under the limitation of  the appropriate criteria following to the groundwater 
quality standard for uses to consume.  The quantities of chloride (460 mg/l) was over the appropriate 
criteria and total hardness (950 mg/l CaCO3) was not under the groundwater quality standard for uses to 
consume.  Beside, the quantities of heavy metals (Fe, Mn, Cu, Cr, Pb, Ni, Cd and Zn; <0.01 – 0.586 mg/l) 
were under the groundwater quality standard for uses to consume.   The groundwater has appropriate 
for using in community, industry and  process of tap water supply system  

 
Keywords :  Groundwater, Tap water, Heavy metals 
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การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนไวเทลโลจีนินในตับและอัณฑะของปลาซิวข้าวสาร 2 ชนิด  
(Oryzias spp.) ต่อ 17α-ethinylestradiol ในการเป็นตัวบ่งชี ทางชีวภาพในแหล่งน ้าธรรมชาติ 

ภัทรพงษ์ เกริกสกุล1   ทิพย์สุมณ นวลจนัทร์1   บุษบา ปันยารชุน2 และ อรินทม ์งามนิยม1*
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2ภาควิชากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

*E-mail : arin@swu.ac.th 

  
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกของโปรตีนไวเทลโลจีนินในตับและอัณฑะของปลาซิว Oryzias minutillus 
และ O. woworae จากการกระตุ้นของ 17α-ethinylestradiol (EE2) เพื่อเป็นตัวชี ทางชีวภาพต่อการปนเปื้อน 
ของสารเลียนแบบการท้างานของฮอร์โมนเพศหญิง (Xenoestrogen) ในสิ่งแวดล้อม โดยวิธี Immunohistochemistry  
จากผลการทดลอง ปลาซิว O. minutillus พบการแสดงออกของไวเทลโลจีนินท่ีตับหลังจากท่ีปลาได้รับ 0.01 หรือ 1 µg/l EE2 
และในอัณฑะที่ 1 µg/l EE2 เป็นเวลา 30 วัน  ส่วนใน O. woworae การตอบสนองของไวเทลโลจีนินทั ง 2 อวัยวะจะปรากฏที่  
1 µg/l EE2 นอกจากนี  ยังไม่พบความเป็นพิษต่อ EE2   ที่ความเข้มข้นดังกล่าว ดังนั น จากผลการทดลองสรุปได้ว่า  ปลาซิวข้าวสาร 
O. minutillus และ O. woworae น่าจะมีประสิทธิภาพในการเป็นตัวบ่งชี ทางชีวภาพต่อการปนเปื้อนของสารรบกวน 
การท้างานของระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีการท้างานคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง โดย O. minutillus จะมีการตอบสนอง EE2 ในตับและ
อัณฑะที่ไวกว่า O. woworae      

 
ค้าส้าคัญ  : ไวเทลโลจีนิน  ปลาซวิข้าวสาร   17α-ethinylestradiol 
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Comparisons Of Vitellogenin Protein Expressions In Livers And Testes Between Two 
Ricefishes (Oryzias Spp.) Exposed To 17α-Ethinylestradiol As Sensitive Bioindicator  

 

Kroeksakul Patarapong1, Tipsumon Nuanchan1, Busaba Panyarachun2 and Arin Ngamniyom1* 
1Faculty of Environmental Culture and Ecotourism, Srinakharinwirot University. 

2Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University. 
*E-mail :   arin@swu.ac.th 

  
 

Abstract 

 In this study, we aimed to examine the vitellogenin protein expressions in livers and testes of 

Oryzias minutillus and O. woworae exposed to 17 α-ethinylestradiol (EE2) by using an 
immunohistochemical analysis.  The results showed that in O. minutillus, the immunoreactive cells of 
vitellogenin protein expressions were found in livers after exposure of EE2 at 0.01 or 1 µg/l and were 
found in testes at 1 µg/l for 30 days.  In O. woworae, vitellogenin protein expressions were found in 
livers and testes after chemical exposure at 1 µg/l.  No toxic concentration was observed in  
O. minutillus and O. woworae.  These results suggest that O. minutillus and O. woworae may be 
considered as a sensitive bioindicator for indicating the xenoestrogens in freshwater environments.  
 
Keywords  :  vitellogenin, Oryzias, 17 α-ethinylestradiol 
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การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน ้าส้าหรับกระบวนการย้อมฝ้ายในครัวเรือน 
กรณีศึกษา ความเหมาะสมของการลดปริมาณสีย้อม 

วรรณา สายแกว้* 
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี 

*E-mail:   kosanlavitw_0@hotmail.com 
   

บทคัดย่อ 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน ้าส้าหรับกระบวนการย้อมฝ้ายตามวิธีการย้อมฝ้าย
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบ่อ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการลดปริมาณสีย้อม 
จ้านวน 5 ระดับ ใน 5 เฉดสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน สีน ้าตาล และสีเขียว โดยพิจารณาทางเลือกตามหลักการ
เทคโนโลยีสะอาดด้วยการประเมินความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม (พิจารณาจากลักษณะน ้าทิ ง) ด้านเศรษฐศาสตร์ 
(พิจารณาจากต้นทุนการผลิต) ด้านคุณภาพ (พิจารณาจากการตกค้างสี) และด้านความสวยงาม (พิจารณาจากการวัดสี) 
 ผลการศึกษาพบว่า ค่าซีโอดี และความเข้มข้นของสีย้อมในน ้าทิ ง และต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณ 
สีย้อมที่ลดลง ส้าหรับการทดสอบการตกส ีพบว่า ตกสีในทุกกรณี ส่วนการวัดสีของฝ้าย พบว่าการลดปริมาณสีย้อม ค่าแสดง
สีของวัตถ ุ(a* และ b*) ค่าช่วงสี (Hue angle) และค่าความเข้ม (C*) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ร้อยละ 
95 ดังนั น  ความเหมาะสมของการลดปริมาณสีย้อมในเฉดสีแดง เหลือง และเขียว คิดเป็นร้อยละ 36.19 และสีน ้าเงิน และ
น ้าตาล คิดเป็นร้อยละ 24.13 และ 48.26 ตามล้าดับ ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 18.01 ในเฉดสีแดง เหลือง 
และเขียว ส้าหรับสีน ้าเงิน และน ้าตาล คิดเป็นร้อยละ 12.06 และ 48.26 ตามล้าดับ ส้าหรับลักษณะน ้าทิ งมีค่าซีโอดี ลดลง 
ในเฉดสีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน สีน ้าตาล และสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 24.77 30.19 17.81 31.25 และ 19.82 ตามล้าดับ และ
ความเข้มข้นสีย้อมลดลง คิดเป็นร้อยละ 70.30 41.70 38.42 63.54 และ 49.93 ตามล้าดับ  
 
ค้าส้าคัญ  :  เทคโนโลยีสะอาด  การลดปริมาณสีย้อม  กระบวนการย้อม 
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Application of Clean Technology for Water Pollution Prevention from Community Cotton Dyeing: 
A Case Study on Appropriate of Reducing The Amount of Dye 

Wanna  Saikaew*  
Program of Environmental Technology, Faculty of Science,  
Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani 

*E-mail : kosanlavitw_0@hotmail.com 
 

Abstract 

The objective of the application of clean technology for water pollution prevention from 
cotton dying according to the process of Nong Boa village, Muang District, Ubonratchathani Province was 
to investigate the appropriate way of dye quantity reduction for 5 levels and 5 shades i.e. red, yellow, 
blue, brown, and green. The alternative of clean technology were evaluated for appropriate of 
environment (wastewater characteristic), economics benefic (the capital cost), cotton quality (fade color 
test), and elegance (color measurement).   
 The results showed that COD, dye concentration and capital cost decreased according to the amount 
of reduced dye. The fade color test found the fade color in all case. For the color measurement found the dye 
quantity reduction for the chromaticity coordinates (a* and b*), the Hue angle and the chroma (C*) had 
statistically significant difference at 95%. So, the application of reducing the amount of dye for shade color of 
red, yellow, and green was 36.19%, blue and brown 24.13 and 48.26%, respectively. The capital cost 18.01% for 
red, yellow and green while the cost for blue and brown were 12.06% and 48.26%, respectively. For the 
effluent, COD decreased for red, yellow, blue, brown and green were 24.77%, 30.19%, 17.81%, 31.25% and 
19.82%, respectively. And amount of dye reduce to 70.30%, 41.70%, 38.42%, 63.54% and 49.93%, 
respectively.  
 
Keywords : Clean Technology, Reducing The Amount of Dye, Dyeing 
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การสร้างแม่พิมพ์สุญญากาศด้วยเทคโนโลยี FDM กรณีศึกษากล่องพลาสติกใส 

ประวิทย ์ตฤณรัชตเมธี* 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

*E-mail :  prawit19738@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
โครงการวิจัยนี จัดท้าขึ นเพื่อศึกษาการสร้างแม่พิมพ์สุญญากาศด้วย เทคโนโลยีเครื่องสร้างชิ นงานต้นแบบ 

อย่างรวดเร็ว โดยสร้างชิ นงานด้วยวัสดุเอบีเอส (ABS) และศึกษาคุณสมบัติของแม่พิมพ์สุญญากาศ โดยใช้กระบวนการ 
ในการสร้างแม่พิมพ์สุญญากาศแบบ  FDM (Fused Deposition Modeling)  เนื่องจาก เมื่อขึ นรูปแม่พิมพ์ด้วยวิธีการนี แล้ว 
ผิวของแม่พิมพ์จะมีลักษณะเป็นโพรง ท้าให้อากาศสามารถไหลผ่านได้  จากการทดลองการขึ นรูปพลาสติกด้วยระบบ
สุญญากาศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีอยู่ 2 ปัจจัย  คือเวลาและอุณหภูมิในการให้ความร้อนพลาสติกแผ่นใส  
โดยจากการทดลองปัจจัยของเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมของเวลาที่ใช้อยู่ท่ี  25 วินาที  และอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสม
อยู่ท่ี  400  องศาเซลเซียส  ส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกใสมีคุณภาพที่ดีที่สุด โดยผลการประเมินคุณภาพ
จากผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 5 ท่าน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.92 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แสดงว่า ผลิตภัณฑ์กลางพลาสติกใสที่สร้างจาก
แม่พิมพ์สุญญากาศด้วยเครื่องสร้างชิ นงานต้นแบบอย่างรวดเร็วมีคุณสมบัติที่สามารถใช้งาน  
 
ค้าส้าคัญ :   แม่พิมพ์สุญญากาศ  เทอร์โมฟอร์มมิ่ง  กล่องพลาสติกใส    
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Vacuum Molding FDM Technology  A Case Study of Plastic Box 

  Prawit  Trinrachatametee* 
Department of Industrial  Engineering, Faculty of Engineering and Architecture,  

Rajamangala University of Technology Suvarnbhumi 
*E-mail :  prawit19738@gmail.com 

 
Abstract 

 This research project is designed to study the molds with vacuum technology and rapid 
prototyping. The material that was used in this study in ABS. The properties of the molded vacuum 
were studied. FDM (Fused  Deposition Modeling)  method was used for making vacuum mold. Because  
the skin of the formed mold by FDM was holly.  The air can flow through mold. There are two factors 
that affect the quality of products : time and temperature of heating a plastic sheet. The suitable 
conditions for making clear plastic box are 25 seconds and the temperature is 400 OC for heating plastic 
sheet. There is 5 member  of committee  that the quality of plastic box. The results showed that the 
average score is 3.92.  It is at a satisfactory level. Then, we can make plastic box from the plastic mold 
with a vacuum rapid prototype. 
 
Keywords  :  Vacuum Molding,  Thermoforming,  Plastic Box 
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เครื่องหั่นและบดเนื อสัตว์ 

เกษม  เจนวิไลศิลป์* 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
*E-mail: sem_non@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยเรื่อง เครื่องหั่นและบดเนื อสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องหั่นและบดเนื อสัตว์  
ลดระยะเวลาในการแปรรูปเนื อสัตว์และเพื่อให้มีความปลอดภัยในการท้างาน  เครื่องหั่นและบดเนื อสัตว์ได้มีการออกแบบ 
ให้มีขนาดเล็กสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สามารถแยกการใช้งานได้ 2 ระบบ คือ ระบบการหั่น และระบบการบด  
ซึ่งเครื่องหั่นและบดเนื อสัตว์ที่สร้างนี   มีการติดตั งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการท้างานใหก้ับตัวเครื่อง คือ มีชุดควบคุม
การท้างาน  (Over load) และ มีลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) จากการทดสอบพบว่า เครื่องหั่นและบดเนื อสัตว์ สามารถหั่น
และบดเนื อได้ขนาดตามที่ต้องการ มีอัตราการผลิตหั่นเนื อหมูเป็นชิ น ที่ความหนาเฉลี่ย 3 ม.ม. ได้ 84 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
สว่นการผลิตหมูบดได้ 62.64 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมกรรมพบว่า ถ้าผู้ประกอบการ
ท้างานวันละ 6 ช่ัวโมงต่อวัน จะมีระยะเวลาคืนทุน ที่ระยะเวลา 1 ปี 
  
ค้าส้าคัญ  : เครื่องหั่นและบดเนื อสัตว ์ หั่น  บด  
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The Designing of Meat Chopper Combining with Meat Grinder 
 

Kasem Jenwilaisilp* 

Department of Mechanical Engineering Faculty of Industrial Education  
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

*E-mail: sem_non@hotmail.com 

 
 

Abstract 

  The purpose of this research was to design and built the Meat Chopper Combining with Meat 
Grinder. This machine aims to reduce a long period of meat processing as well as providing a safe 
working environment. The system consisted of 2 parts: cutting and grinding mode with a safety device 
by using control system and limit switch.  The experimental trails that the Meat Chopper Combining 
with Meat Grinder. It has been found the designing machine provided thickness and size of meat as 
required. The production rate of pork slicing was 84 kg/hr with average thickness of 3 mm.  The 
production rate of pork grinding was 62.64 kg/hr.  For the economic analysis suggested that for 6 hours 
per day of operating time the pay-back period is one year. 
  
Keywords  :  the Designing of Meat Chipper Combining with Meat Grinder, cutting, grining 
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การวิจัยศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อการหดตัวของชิ นงาน 
ด้วยเหล็กเกรด SS400  จากกระบวนการเชื่อมมิก 

จักรินทร์  นว่มทิม*  และ อนุชา  ขวญัสุข 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
*E-mail : jakarin1975@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ด้า นเทคโนโลยีที่จะน้ามาใช้ 
ในกระบวนการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เทคโนโลยีด้านการเช่ือมมีบทบาทส้าคัญต่อกระบวนการผลิต    
ในกระบวนการผลิตงานเช่ือมทางด้านโครงสร้างเหล็กที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในกระบวนการเช่ือมต้องใช้ความร้อนสูงมากกว่า 
1500 องศาเซลเซียส จึงมักจะประสบปัญหาการเสียรูปของชิ นงานอันเนื่องมาจากการหดตัวของเหล็ก เป็นผลท้าให้กระทบ
ต่อคุณภาพของงานเชื่อม  จะต้องมีการก้าหนดขนาดที่เผื่อไว้    
 จากค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกิดได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการเช่ือม MIG จึงได้การศึกษา
ทดสอบเกี่ยวกับ  วิธีการเช่ือมต่อเนื่องจนกว่าจะเช่ือมเสร็จ ตามล้าดับของแนวเช่ือม ในความหนาของชิ นงานทดสอบ  
แต่ละชิ นงาน ตั งแต่ความหนา 5,8,12  มิลลิเมตร ด้วยเหล็กเกรด SS400 ซึ่งในการทดลองจะใช้กระแสไฟในการเช่ือม 
ที่ ประมาณ 175 แอมป์   โดยใช้ลวดเชื่อม ขนาด 1.2 มิลลิเมตร ชิ นงานที่ใช้ในการทดลองมี 3 ขนาด เพื่อการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางการหดตัวของชิ นงานทดสอบแล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
 ผลที่ได้รับจากการทดสอบปรากฏว่า ค่าการหดตัวของชิ นทดสอบแตกต่างกันทั ง 3 ความหนา แต่จะมีค่าการหดตัว 
ของชิ นทดสอบที่ความหนา 8 และ 12  มิลลิเมตร จะได้ค่าที่ไม่แตกต่างกันที่ 0.94 มิลลิเมตร เพราะฉะนั น ในการเช่ือม
ชิ นงานที่มีความหนา 8 และ 12  มิลลิเมตร ด้วยกระแสไฟในการเชื่อมที่ ประมาณ 175 แอมป์   โดยใช้ลวดเชื่อม ขนาด 1.2 
มิลลิเมตร แบบกระบวนการเช่ือมมิกกับเหล็กเกรด SS400 จะมีค่าการหดตัวของชิ นงานข้างละ 0.47 มิลลิเมตร  คิดเป็น 
0.30  เปอร์เซ็นต์  
 
ค้าส้าคัญ  : การหดตัวของเหล็ก  การเช่ือม MIG 
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Research Study On The Effect Of Heat Affecting The Shrinkage  
Of The Part Welding Of Steel Grade SS400 MIG 

Jakarin  nuamtim* and Anucha  Kwansuk 
Industrial  Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture,  
Rajamangala  University of Technology  Suvarnabhumi  Nonthaburi  Center. 

 *E-mail : jakarin1975@hotmail.com 
 

Abstract 

The production segment in the industrial is growth very fast. Technologies were used in the 
manufacturing process and develop continuously. The welding process of the steel structure is very 
important for technology development. The welding process requires high temperatures over 1500 
degrees Celsius, so it suffers from the deformation of the specimen due to the shrinkage of the steel. 
Therefore, steel welding need to set the tolerance before working. 

The parameters for the MIG welding process were tested in this research. Work until the 
welding connection is completed. The welding processes were started from the thickness 5, 8, 12 mm 
of the steel SS400 grade respectively.  The power is 175 Amperes and the welding wire diameter 1.2 
mm. were used in this research. 3 sizes of the specimens were used for compare the shrinkage of the 
specimen and then average the data. 

The results of the experiments show that the shrinkage average of the specimen’s thickness 8 
and 12 mm are not different. The result is 0.47 mm per side or summarize shrinkage is 0.94 mm per 
specimen (0.30 shrinkages %).  

 
Keywords  :  steel shrinkage   MIG welding 
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การวิเคราะห์จุดเสียในการหล่อทองเหลืองวิธีขี ผึ งหายแบบโบราณ 
โดยการหล่อในแม่พิมพ์แบบปิด กรณีศึกษาการหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
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*E-mail: charuayporns@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

งานหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นงานหัตกรรมเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีลวดลาย
ประดิษฐ์และกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังได้สืบสาน  
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ นตลอดเวลา หากเราสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ใหม่มาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตแบบโบราณ  จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต 
เพื่อให้งานหัตถกรรมการท้าทองเหลืองที่ล ้าค่าแห่งนี ยังคงอยู่และแข่งขันในตลาดได้  ดังนั น งานวิจัยนี จึงได้น้าองค์ความรู้
ทางวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการสร้างแบบจ้าลองทางวิศวกรรม (Computer Aided 
Design and Computer Aided Engineering)  มาใช้การวิเคราะห์ระบบการป้อนจ่ายน ้าโลหะ (Gating systems)  
ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบป้อนจ่ายน ้าโลหะให้เหมาะสมกับขนาดชิ นงาน  และ
วิเคราะห์การกระจายตัวทางความร้อนของน ้าโลหะขณะเย็นตัวและท้านายบริเวณที่อาจจะเกิดจุดเสีย   ขณะเย็นตัวและ 
หลังเย็นตัวของน ้าโลหะได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขจุดเสีย และท้าการทดลองเทหล่อทองเหลืองด้วยวิธี หล่อแบบขี ผึ งหาย 
แบบโบราณโดยการเทหล่อในแม่พิมพ์แบบปิด จากการศึกษาพบว่า  การไหลของน ้าโลหะของชิ นงานระฆัง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรทั งแบบ 1 ทางเข้า และ 2 ทางเข้ามีความต่อเนื่อง สม่้าเสมอ และใช้เวลา ในการ 
เติมเต็มชิ นงานสั น เมื่อแข็งตัวพบจุดเสียแบบโพรงหดตัว (Shrinkage Porosity) เล็กน้อย เมื่อพิจารณาการไหลของน ้าโลหะ
ของชิ นงานระฆังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรพบว่าชิ นงานที่มี 2 ทางเข้ามีโอกาสเกิดจุดเสียจากน ้าโลหะแข็งตัว
ก่อนเต็มแบบ เมื่อเปรียบเทียบผลการจ้าลองพฤติกรรมการไหลกับการทดลองหล่อจริงพบว่าได้ผลที่สอดคล้องกัน ท้าให้
ทราบถึงสาเหตุของจุดเสียที่เกิดขึ นบนชิ นงาน น้าไปสู่การพัฒนากระบวนการหล่อเพื่อแก้ไขจุดเสียในล้าดับต่อไป  

 
 

ค้าส้าคัญ  : งานหัตถกรรมการหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว  กรรมวิธีการหล่อขี ผึ งหายแบบโบราณ  คอมพิวเตอร์ช่วย 
     ในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างแบบจ้าลองทางวิศวกรรม 
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Casting Defects of the Brass Casting by Ancient Close Mold-Lost Wax Casting Process :  
Case Study Baan-Pa-Ao 

Thon Thongklom,  Charuayporn Santhaweesuk,* Khomsan Phutaonil and Pongpraserd Srined 
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University. 

*E-mail: charuayporns@gmail.com 
 

Abstract 

Baan-pa-ao brass casting handcrafts produced in Ubonratchathani is a conservative handmade 
product with an elaborate design reflecting the folk wisdom handed down from their ancestors. The 
prominent feature of Baan Pa-ao brassware is the lost wax method that has existed since prehistoric 
times. Knowledge has been passed down from one generation to another, through observation and by 
memory. Because of the rather complicated production process, casting defects on the brassware 
products can be generally found. If the new technology can be applied to create the products with 
better quality, the defects and the production costs would minimize and it would be benefit to the 
village. Consequently, craftsmen can carry on this cultural heritage passing down to the new 
generations.  In this study, the computer aided design and computer aided engineering software were 
used to simulate the effects of gating design system on the product quality of various specimen 
dimensions.  Brass was cast with the close mold-lost wax casting process to verify the simulation results. 
The appropriate quantities of brass to be cast in the close mold processes were determined using the 
engineering equation. Temperature profile contours during solidification were also analyzed in order to 
predict the possible region in which the casting defects can occur. The experimental results reveal that 
metal fluid flow in the specimen with the average diameter of 5 cm has laminar and continuous flow 
pattern with a short filling time for both one inlet and two inlet systems. The shrinkage porosity has 
been rarely observed in the completely solidified specimens with the average diameter of 5 cm. The 
misrun has been often found in the specimen with the diameter of 10 cm and has 2 inlet systems.  In 
addition, it was found that the simulation results are in good agreement with the experimental results. 
Finally, all study results were discussed and then concluded in order to improve the current processes 
of ancient brass casting at Baan-pa-ao.  

 
 

Keywords:  Baan-pa-ao, Ancient lost wax casting process, Computer Aided Design and Computer Aided  
       Engineering  
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บทคัดย่อ 

  จากการศึกษาปัญหาพบว่า  ใบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบันมีการสึกกร่อนได้ง่าย เนื่องจาก 
การปะทะเสียดสีกับกระแสลมและฝุ่นละอองอย่างรุนแรงตามความเร็วของกระแสลมที่เกิดขึ นและมีความทนทานน้อย 
ท้าให้ซ่อมแซมได้ยาก เสียเวลาและ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อนข้างสูง   
 ผู้วิจัยจึงได้ท้าการออกแบบการทดลองเพื่อที่จะหาวัสดุที่มีความทนทานมาท้าใบกังหันลม   โดยการสร้างตัวอย่าง
ชิ นงานทดสอบ 4  ชนิด คือวัสดุผสมเส้นใยและวัสดุผสมอนุภาค  ได้แก่   อีพ็อกซี่เรซิ่นผสมเส้นใยคาร์บอน   อีพ็อกซี่ เรซิ่น
ผสมเส้นใยแก้ว  อีพ็อกซี่เรซิ่นผสมอนุภาคคาร์บอน และอีพ็อกซี่เรซิ่นผสมอนุภาคแก้ว  ในอัตราส่วน  2.5 : 1  แล้วน้าวัสดุ 
ที่ได้ไปทดสอบสมบัติการทนแรงดึง  แรงดัดและความแข็งและท้าการเปรียบเทียบสมบัติวัสดุแต่ละชนิด  จากนั นเลือกวัสดุ 
ที่มีสมบัติเหมาะสมที่สุด  เพื่อใช้ท้ากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า    
   ผลการทดลองที่ได้จากวัสดุ 4 ชนิด วัสดุผสมชนิดเส้นใย  มีสมบัติทางกลดีที่สุดคือ  วัสดุ อีพ๊อกซี่ผสมเส้นใย
คาร์บอนมีสมบัติทนแรงดึงถึง 1,550 N/mm2  แรงดัด  352  N/mm2  และมีความแข็ง   107 HRL รองลงมา  เป็นวัสดุ 
อีพ๊อกซี่ผสมเส้นใยแก้วที่มีสมบัติทนแรงดึง   965 N/mm2  สมบัติทนแรงดัด 171 N/mm2 ความแข็ง  87 HRL  ส่วนวัสดุ
ผสมประเภทอนุภาค  ที่มีสมบัติทางกลดีที่สุดคือ  อีพ๊อกซี่ผสมอนุภาคแก้ว  มีสมบัติทนแรงดึง   41 N/mm2  แรงดัด   70  
N/mm2  และความแข็ง  105 HRL ในการท้าใบกังหันลมจึงควรเลือกใช้วัสดุอีพ๊อกซี่ผสมเส้นใยคาร์บอน  
เพราะมีความแข็งแรง และความแข็งสูงสุด ท้าให้ทนต่อการสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสีของกระแสลมได้ดียิ่งขึ น  
ลดความเสียหายของใบกังหันเนื่องจากความสึกกร่อนลงท้าให้มีอายุการใช้งานนานขึ น   
  
ค้าส้าคัญ  : วัสดุผสม  เส้นใยคาร์บอน  ผงคาร์บอน  ใยแก้ว  ผงแก้ว   
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Investigation On Properties Of Polymer Composites  
For Making Wind Turbine To Generate  Electricity 
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Industrial  Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture,  
Rajamangala  University of Technology  Suvarnabhumi  Nonthaburi  Center.   

 E-mail : ramp_dong@hotmail.co.th 
 

Abstract 

 The study found that wind turbine generating electricity used today are easy corrode. Due to 
collision with wind abrasion, dust and strong wind caused by the speed of the wind.  The durability of 
wind turbine is lower and difficult to repair. The cost of repairing is high and waste time. 
 Researchers have worked to design an experiment to find a sturdy material to make wind turbine 
blades has been designed the four type tests of the fiber and particle such as the epoxy resin with 
carbon fiber, epoxy resin with glass fiber, epoxy resin with carbon particles , epoxy resin with glass 
particles in ratio 2.5:1 and Then, these composite materials were tested the properties of the tension, 
bending and hardness. After that,  these materials are compared each  properties  and the best 
properties  is choose for making the   electric current  wind turbine.  
 The results obtained from the four types of material. The first type, the best properties  of 
materials is the epoxy with carbon fiber which has the  tension 1550  N/mm2  , bending 352  N/mm2   and 
the hardness  107 HRL., the second is the epoxy with glass fiber which has the tension 965 N/mm2   , 
bending  171  N/mm2     and the hardness  87 HRL. And the second type, the best properties  of  
particles  is the epoxy with glass particles  which has the tension 41 N/mm2  , the bending  70  N/mm2  
and the hardness 105 HRL. Thus the best materials foe making the wind turbine blade is carbon fiber 
epoxy compound. Because it has the highest strength to corrosion due to the friction of the wind.  
The wind turbine blade is long lasting. 

 
Keywords  :  Composite,  Carbon Fiber, Carbon black, Glass  Fiber, Glass Powder  
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บทคัดย่อ 

 อนุพันธ์คาร์บาโซลที่มีหมู่ปิดท้ายด้วยโมเลกุลของไพรีนและแอนทราซีนถูกสังเคราะห์ขึ นโดยใช้ปฏิกิริยา  
โบรมิเนชัน และปฏิกิริยา Suzukicross-coupling และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค 1H NMR, UV-Vis, Fluorescence 
spectroscopy และ เทคนิค cyclic voltammetry โดย 9-Dodecyl-3,6-di (pyren-1-yl) carbazole (CP2) และ  
9-Dodecyl-3,6-di (anthracen-1-yl) carbazole (CA2) ให้เสปกตรัมการคายแสงในช่วงสีน ้าเงินเข้มที่ 430 และ  
442 nm และมีความเสถียรทางไฟฟ้าที่สูง สารเหล่านี จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส้าหรับใช้เป็นสารเรืองแสงสีน ้าเงิน  
ในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ 
 

ค้าส้าคัญ : คาร์บาโซล  ไดโอดเรืองแสงท่ีมีชั นสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์  ปฏิกิริยา Suzuki cross-coupling 
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Synthesis And Characterization Of Carbazole Derivatives As Blue Light-Emitters  
For Organic Light Emitting Diodes (Oleds) 
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Abstract 

 Carbazole derivatives containing pyrene and anthracene substituents were synthesized using 
bromination and Suzuki cross-coupling reactions, and their chemical structure were characterized by 
 1H NMR, UV-Vis, fluorescence spectroscopy and cyclic voltammetry. Compound 9-dodecyl-3,6- 
di (pyren-1-yl) carbazole (CP2) and 9-dodecyl-3,6-di (anthracen-1-yl) carbazole (CA2) showed the  
PL spectra in deep blue region at 430 and 442 nm and exhibited high electrochemical stability. These 
compounds could be alternative materials as blue light-emitters in organic light emitting diodes. 
 

Keywords : Carbazole, Organic light-emitting diodes, Suzuki cross-coupling reaction 
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การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์แนพธาลิไมด์ 
ส้าหรับไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ 

ธิดารัตน์  แสงชาติ1*  ทินกร  แก้วอินทร์1 และ วินิช  พรมอารักษ์2 
1ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์สารอินทรียแ์ละพลงังานทดแทน ภาควิชาเคมีและศูนย์ความเป็นเลิศ  

นวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2ส้านักวิชาเคมีและศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

*E-mail: tidaratana@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 ชุดของอนุพันธ์แนพธาลิไมด์ กล่าวคือ NA  NT และ NP ได้ถูกออกแบบเป็นตัวคายแสงส้าหรับไดโอดเรืองแสงที่มี 
ชั นสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์ (OLEDs) โมเลกุลถูกสังเคราะห์โดยใช้ปฏิกิริยาการรวมตัวและปฏิกิริยาซูซูกิ ครอส-คับปลิง  
ซึ่งสารประกอบทั งหมดถูกพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค 1H NMR อีกทั งคุณสมบัติทางแสงและไฟฟ้าของแนพธาลิไมด์เหล่านี  
ได้ถูกตรวจสอบ สเปกตรัมการปล่อยแสงของ NA แสดงที่ 438 และ 549 นาโนเมตร NT แสดงที่ 594 นาโนเมตร และ NP 
แสดงที่ 532 นาโนเมตร ดังนั นสารเป้าหมายเหล่านี จึงน่าจะน้าไปประยุกต์ใช้ในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ได้ 

ค้าส้าคัญ : สารที่เปล่งแสง  ไดโอดเรืองแสงท่ีมีชั นสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์  แนพธาลิไมด์ 
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Synthesis and Characterization of Naphthalimide Derivatives  
for Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs) 

Tidaratana Sangchart1*, Tinnagon Keawin1, and Vinich Promarak2 
1Center for Organic Electronics and Alternative Energy, Department of Chemistry and Center of Excellence for  

Innovation in Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University. 
2School of Chemistry and Center of Excellence for Innovation in Chemistry,  

Institute of Science, Suranaree University of Technology. 
*E-mail: tidaratana@gmail.com 

Abstract 

   A series of naphthalimide derivatives, namely NA, NT and NP, were designed as light-emitter for 
OLEDs. The molecules were synthesized by using a convenient condensation reaction and the Suzuki 
cross-coupling reaction. All compounds were characterized by 1H NMR. The optical and electrochemical 
properties of these naphthalimides were investigated. The emission spectrum of NA showed at 438 and 
549 nm, NT at 594 nm, and NP at 532 nm. Therefore, the targets would be useful in the applications 
related to Organic Light Emitting Diode. 

Keywords: light-emitting material, Organic light-emitting diodes, Naphthalimide 
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ลักษณะการคงรูป สมบัติเชิงกลและการทนต่อน ้ามันของยางผสม 
ระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 

สราวุธ ประเสริฐศรี*  นัฐพล สุขพันธ ์ กนกวรรณ กุระกนก  และ ปราณี นุย้หน ู
ห้องปฏิบัติการวัสดุพอลิเมอร์และยางขั นสูง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ศึกษาลักษณะการคงรูป สมบัติเชิงกลและการทนต่อน ้ามันของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีน 
ไดอีน (EPDM) และยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) โดยการแปรปริมาณของยาง ENR ตั งแต่ 0 ถึง 50 wt% ในขั นตอน 
การทดลองได้ผสมยางและสารเคมีในเครื่องผสมแบบปิดภายใต้สภาวะที่ก้าหนด ยกเว้นสารช่วยในการคงรูปจะบดผสม  
ในเครื่องบดยางสองลูกกลิ ง จากนั นขึ นรูปยางคอมพาวด์ด้วยเครื่องอัดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และทดสอบสมบัติ
ต่างๆ ของยางผสม EPDM/ENR จากผลการทดลอง พบว่า เมื่อปริมาณยาง ENR เพิ่มขึ น ส่งผลท้าให้ค่าระยะเวลาคงรูป 
ของยางผสมมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ดรรชนีการคงรูปสูงขึ น และยางผสม EPDM/ENR ในทุกอัตราส่วนจะให้สมบัติ 
ความทนต่อแรงดึงต่้ากว่าในยาง EPDM และยาง ENR อย่างเดียว ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เข้ากันของยาง EPDM ที่ไม่มีขั ว
กับยาง ENR ที่มีขั ว นอกจากนี ยังพบว่า ยางผสม 70/30 EPDM/ENR จะให้ค่าความทนต่อการฉีกขาดและการต้านทาน 
ต่อการเสียรูปหลังการกดดีที่สุด ผลการทดสอบสมบัติการทนต่อน ้ามัน พบว่า เมื่อปริมาณยาง ENR เพิ่มขึ น ส่งผลท้าให้ 
การบวมพองในน ้ ามันดี เซลและน ้ ามัน เครื่ องลดลง ในขณะที่การบวมพองในแก๊ส โซฮอล์มีแนวโน้มสู งขึ น  
ซึ่งการพัฒนาสูตรยางผสม EPDM/ENR นี  สามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับน ้ามันท่ีมีระดับความมีขั วต่าง ๆ ได้ 
  
ค้าส้าคัญ  : ยางผสม  ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน  ยางธรรมชาติอิพอกไซด์  สมบตัิเชิงกล  การทนต่อน ้ามัน   
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Cure Characteristics, Mechanical Properties And Oil Resistance Of EPDM/ENR Blends  
 

Sarawut Prasertsri*, Natthapon Sukkapan, Kanokwan Kurakanok and Pranee Nuinu 
Lab. Advanced Polymer & Rubber Materials, Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University. 

*E-mail :  scsarapr@ubu.ac.th , sarawut.pra@gmail.com 
 
 

Abstract 

This study investigated the cure characteristics mechanical properties and oil resistance of  
ethylene-propylene diene rubber (EPDM) and epoxidized natural rubber (ENR) blends by varying ENR 
content from 0-50 wt%. All ingredients used for preparing each blended compound, except for curing 
agents, were mixed in a kneader. Then, the compounds were mixed with the curing agents on a two-roll 
mill. The compounds were vulcanized at 160°C using compression molding and their properties were 
determined. The results revealed that cure time of the blends decreased with increasing ENR content, 
while cure rate index increased. Tensile strength of all EPDM/ENR blends was lower than that of the 
individual rubbers. This is attributed to the incompatibility between nonpolar and polar nature of EPDM 
and ENR, respectively. Of all EPDM/ENR blend investigated, the 70/30 EPDM/ENR blend showed the best 
resistance to tear and compression set. Owing to the differences in polarity of oils and rubbers, weight 
swelling of EPDM/ENR vulcanizates decreased in diesel and engine oils but increased in gasohol with 
increasing ENR content. Hence, the development of the blend compounds having various EPDM/ENR 
ratios could be applied to variety of oil.  

 
Keywords : Rubber blends, EPDM, ENR, Mechanical properties, Oil resistance 
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การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 
การสร้างนิทานด้วยการปั้นโดยใช้สื่อแอนิเมชั่น 

ปารัชญ์ ชุมเสน* 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
*E-mail : paratjan20@gmail.com 

   
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม  
การสร้างนิทานด้วยการปั้นโดยใช้สื่อแอนิเมช่ัน และเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการสร้างนิทานด้วยการปั้นโดยใช้สื่อแอนิเมช่ัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นเด็กปฐมวัยชาย–หญิง 
อายุ 5–6 ปี ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในชั นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ้านวน 20 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั นต้น (Multi Stage 
random sampling)  ดังนี   จับฉลากเลือกโรงเรียนในอ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจาก 48 โรงเรียนมาจ้านวน  
1 โรงเรียน เลือกห้องเรียน 1 ห้องเรียน จับฉลากเด็กจ้านวน 20 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการสร้างนิทานด้วยการปั้นโดยใช้สื่อแอนิเมช่ัน  และแบบทดสอบด้านสถานการณ์ 
วัดความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัย 3 สถานการณ์  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.82  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติค่าทีแบบไม่อิสระ 
(dependent t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างนิทานด้วยการปั้ นโดยใช้สื่อ 

แอนิเมช่ัน อยู่ในระดับดี ทั งในภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านเช่ือมั่นในตนเอง  ด้านเห็นคุณค่า
ผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการสร้างนิทาน  
ด้วยการปั้นโดยใช้สื่อแอนิเมช่ันอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั งในภาพรวมและรายด้าน 

2. ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างนิทานด้วยการปั้นโดยใช้สื่อ  
แอนิเมชั่นสูงกว่า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั งภาพรวมและรายด้าน 
 
ค้าส้าคัญ  : ความภาคภมูิใจในตนเอง  เด็กปฐมวัย  แอนิเมชั่น  นิทาน  
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The Development Of Self-Esteem Of The Young Children  
Received The Activities The Tales With Molding Using An Animation 

Parat Chumsen* 
Program Curricum  And  Graduate School Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  Under  The  Royal  Patronage 

*E-mail : paratjan20@gmail.com 

  
Abstract 

Purpose of this research is to develop self-esteem in children who have participated in activity 
creating tales using sculptural model by animation, and compare result between before and after 
participating in the activity. 

Representative sample is male children, 5 - 6 years old, studying in kindergarten 2 in the second 
of academic year 2012 at Ubon Ratchathani School, Ubon Ratchathani Primary Education Area Office 1. 
Twenty male children were randomly selected by multi Stage sampling: begin to draw one school from 
48 schools in Amphur Muang, Ubon Ratchathani province, and then draw one classroom, finally select 
twenty children to be representative. Instruments used in this research are consisting of activity plan 
creating tales using sculptural model by animation media, situation test for self-esteem in children 
measurement with 3 situations which reliabilities are 0.85 and 0.82. Statistic analytical data are average, 
standard deviation and dependent t-test.  
Results of this research were found as following: 

1. Self-esteem measurement in children attended activity creating tales using sculptural model by 
animation is in normal level (or good level) for overall image and individual side, for example, 
self-esteem, self-confidential, others-esteem. The measurement is in 0.05 level significantly 
higher than those before attending for both overall image and individual side. 

2. Self-esteem of preschool building activities with molding media animation tales by higher The 
significant 05 every aspect 
 

Keywords : self-esteem , Young children, animation 
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การศึกษาความสามารถด้านการคิดเชื่อมโยงของเด็กปฐมวัย 
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนภูมิแบบเวนน์ 

สุภฤกษ ์จันทมงคล*  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

*E-mail : a.tai@hotmail.co.th 
   

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเช่ือมโยงของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง 
การจัดประสบการณ์โดยใช้แผนภูมิแบบเวนน์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดเชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
การจัดประสบการณ์โดยใช้แผนภูมิแบบเวนน์และการจัดประสบการณ์แบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุ 5–6 ปี ก้าลังศึกษาระดับชั นอนุบาลปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  อ้าเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ้านวน 2 ห้องเรียน รวมทั งสิ น 65 คน ได้มาโดยการสุ่มหลายขั นตอน โดยใช้การสุ่ม 
แบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในอ้าเภอพิบูลมังสาหาร สุ่มได้กลุ่มเครือข่ ายสถานศึกษาที่ 1  
ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 8 โรงเรียน สุ่มได้โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร มีทั งหมด  3 ห้องเรียน 
ใช้การสุ่มอย่างง่ายได้  2  ห้องเรียน เพื่อสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ห้องเรียนกลุ่มทดลอง จ้านวน 32 คน  
และห้องเรียนกลุ่มควบคุม จ้านวน  33 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนภูมิ 
แบบเวนน์ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเช่ือมโยงของเด็กปฐมวัย แบบเลือกตอบหลายตัวเลือกที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.87  
และแบบสถานการณ์จริงที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.88    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ 
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระและค่าทีแบบเป็นอิสระ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความสามารถด้านการคิดเชื่อมโยงของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนภูมิแบบเวนน์ สูงกว่า 

ก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนภูมิแบบเวนน์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2. ความสามารถด้านการคิดเช่ือมโยงเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนภูมิแบบเวนน์ สูงกว่า

การจัดประสบการณ์แบบปกติ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค้าส้าคัญ  :  การคิดเชื่อมโยง  เดก็ปฐมวัย  การจัดประสบการณ์  แผนภูมเิวนน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.tai@hotmail.co.th


The 8th UBU Conference Abstract | 17-18 July 2014   

 

142 
 

The Study of Connection Thinking Ability of Young Children  
Received the experiences Through Venn Diagram Activity. 

Suparoek  Jantamongkol*  
Program Curriculum And Instruction Graduate School Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Under The Royal Patronage 
*E-mail : a.tai@hotmail.co.th 

   
Abstract 

The purposes of this study were: 1) to study the connection thinking ability of young children on both 
before and after receiving the experiences through Venn diagram activity and 2) to compare the connection 
thinking ability between young children receiving the experienced through Venn diagram activity and those 
experienced through ordinary activity.   

The sample  in this study were boys and girls, with 5 - 6 years of young children  in 1st  semester of 2013 
academic year, at Anuban Phibunmungsahan Vipakvittayakorn School under the Ubonratchathani Primary Educational 
Service Area Office 3. They were selected by multistage sampling method. They were selected by simple random 
sampling from 8 schools in the first school educational network which sampled by cluster area random sampling 
from Phibunmungsahan 6 schools educational networks. There were 32 students for experimental group and 33 
students for controlled group. The instrument used in this research consisted of the lesson plan of received the 
experience through Venn diagram activity, a multiple choice test of connection thinking ability with a reliability of 0.87 
and a practical test of connection thinking ability with a reliability of 0.88. The statistics used to analyze the data were 
mean, standard deviation, and hypothesis testing were analyzed by dependent t-test and independent t-test. 

The results of the study were as follows :  
1) The Connection Thinking ability of young children receiving the experienced through Venn diagram 

activity was higher than before the experiment at the level of statistics significant .05.  
2) The level of connection thinking ability of young children receiving the experienced through Venn 

diagram activity  was higher than those of young children received the experienced through ordinary activity at the level 
of statistics significant  .05. 

 
Keywords  :  Connection Thinking, Young Children, experiences, Venn Diagram   
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การศึกษาผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกการลบและบวกลบระคน 

จ้านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั งไม่เกิน  1,000  ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี  2 

สุกัญญา จันคูเมือง*  
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

*E-mail : junkoomuang@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง  การบวกการลบและบวกลบระคนจ้านวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั งไม่เกิน 1,000  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD   3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง  การบวกการลบและบวกลบระคนจ้านวนนับที่มีผลลัพธ์และ 
ตัวตั งไม่เกิน 1,000 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  2/1 จ้านวน  28 คน  ภาคเรียน 
ที ่2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา  อ้าเภอเกษตรวิสัย  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2   โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี   คือ  1)  แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD จ้านวน 10  แผน  2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จ้านวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า  t-test.   ผลการวิจัยปรากฏดังนี    

1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.57/84.64  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั งไว8้0/80     
  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ  0.70 คิดเป็นร้อยละ70.03   

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั นประถมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค  STAD  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

4) ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน ชั นประถมศึกษาปีที่  2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความคงทนในการเรียนหลังการทดลอง 14 วัน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค้าส้าคัญ  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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The  Effect Of  Learning And  Durable Mathematics Learning By Techniques 
STAD About Combination, Subtraction, And Divide Between The Numbers  

With The Results And The Numbers Is Less Than1,000 For Pratomsuksa2.  

Sukanya  Junkoomuang* 
Program Curriculum and Instruction,  Department  Faculty of Education,   Rajabhat Maha Sarakham University. 

*E-mail : junkoomuang@gmail.com 
 

Abstract 

The purpose of this thesis  were to 1) develop learning  by Techniques STAD with an efficiency 
value of  80/80. 2) determine effectiveness index learning  by TechniquesSTAD3) compare the 
achievement before and after learning  by Techniques STAD  and 4)  investigate students satisfaction 
towards learning  by Techniques STAD. The Subjects comprised 28  Pratomsuksa2/1 students from 
Jaturakampattana  School in Roi-Et  Primary Education Service Area Office2,selected by means of a Cluster  
Random  Sampling .Subjects comprised   were side education not different ability .tools used in this 
research  were1) 10 learning plans  Techniques STAD. 2) The mathematics skills, addition, subtraction, and 
dividing between the numbers with the results and the numbers is less than1,000.  3) 20 items 
achievement test. The statistics used in data analysis were percentage, mean. standard deviation. 
hypothesis testing using the t-test. 
The results were as follows. 

1. The developed of Techniques STAD had efficiency  value of   87.57/84.64 
2. Index effectiveness of Pratomsuksa2/1 had  value of   0.70 
3. Compare the students’ learning  techniques STAD was significantly higher than before using 

them at the level of .05 
4. Durable in the mastery  of Pratomsuksa2/1 found that  were after the experiment14 days did 

not differ. 
 

Keywords : Techniques STAD 
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การพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
เร่ือง  อาณาจักรสุโขทัย  ชั นประถมศึกษาปีท่ี  4 

จักรพงศ์  วงษ์จันทรแ์ดง*   
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

*E-mail : ipt-r_autor@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ้านวน18  คน  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD  จ้านวน 9 แผน  2) บทเรียนส้าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน 3) ข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า  t-test  ผลการวิจัยพบว่า  1) บทเรียนส้าเร็จรูปมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
89.44/88.33  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7063  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค้าส้าคัญ : การเรยีนรู้แบบร่วมมอื  
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The  Development of Programmed Learning on Cartoons by Techniques STAD 
the Kingdom of  Sukhothai for  Pratomsuksa 4 

Jakapong  Wongjundang* 
Program Curriculum and Instruction,  Department  Faculty of Education,    

Rajabhat Maha Sarakham University. 
*E-mail : ipt-r_autor@hotmail.com 

 
Abstract 

The purposes were  to  1)  development Programmed Learning on cartoons by Techniques 
STAD with an efficiency value of  80/80.   2) determine effectiveness index value 3) compare pretest & 
posttest students’ learning achievement through 4) investigate students’ satisfaction towards  the 
learning through. The Subjects comprised  18Pratomsuksa  4 students from Ban Pochan School in  Roi-Et  
Primary Education Service Area Office3. The instruments employed in the study included  1) 3  learning 
plans by Techniques STAD  2) 9  Programmed Learning on cartoons  3) 20 items achievement test  and 
4) questionnaire was also used to evaluate the students’ satisfaction toward learning. The statistics used 
in data analysis were percentage, mean. standard deviation. hypothesis testing using the t-test. The 
results were as follows:  

1. The Programmed Learning on cartoons had an efficiency value  89.44/88.33, which was 
higher than the required criteria.    

2. The effectiveness index value of learning through was 0.7063, indicating that 70.63 percent.  

3. The students  who learned through had a higher mean score of learning achievement than 
their mean score prior to the learning at the .05 level of significant.4. The students satisfaction towards 
learning through were at the highest appropriate level. 
 
Keywords : Techniques STAD 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท้างาน 
กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การเพาะเห็ดนางฟ้า  ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วราย ุ ปกัษา*   
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

*E-mail : off.15@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท้างานเรื่อง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
เน้นทักษะกระบวนการท้างาน เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า  3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการท้างาน เรื่อง การเพาะเห็ด
นางฟ้า  ก่อนเรียนและหลังเรียน  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ท้างาน เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  จ้านวน 15 คน  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด  ต้าบลม่วงลาด  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  1  
เครื่องมือท่ีใช้ คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท้างาน   8  แผน  เวลา 20 ช่ัวโมง   2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ ตั งแต่ 0.24 
ถึง 1.00 มีความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั งฉบับเท่ากับ 0.94   3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  จ้านวน 20 ข้อ  และ 
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ  ตั งแต่ 0.40 ถึง 0.94 และมีความเช่ือมั่น 
ของแบบสอบถามทั งฉบับเท่ากับ 0.95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า  1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท้างาน เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า   
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.42/92.67  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ท้างาน เรื่อง  การเพาะเห็ดนางฟ้า  มีค่าเท่ากับ  0.8804  คิดเป็นร้อยละ  88.04  3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการท้างาน 
เรื่อง  การเพาะเห็ดนางฟ้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  4) นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท้างาน เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
ค้าส้าคัญ  :  ทักษะกระบวนการท้างาน 
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The Development Learning  Activities On  Process Work  Skills   

Of The  Oyster  Mushroom Cultivating  For  Pratomsuksa6 

Warayu  Phaksa* 
Program Curriculum and Instruction,  Department  Faculty of Education,    

Rajabhat Maha Sarakham University. 
*E-mail : off.15@hotmail.com 

 
Abstract 

The purposes of this research study  were 1) to develop learning  activities on process work 
skills  with an efficiency value of 80/80.  2) to find out indices of learning activities on process work 
skills.   3) to compare the  students’  learning  activities on process work  skills.  4) to satisfaction of 
learning activities on process work  skills.  The  target groups was 15  Pratomsuksa  6  students in  
Ban Muang Tha Lad School in   Roi-Et  Primary Education Service Area Office1. The research were   
1) Learning plans  8  for 20 hours 2) The achievement test; a multiple-choice.  3) 20 items of 
satisfaction. The statistics used for data analysis were percentage,  mean. standard  deviation.  
Hypothesis  test’used  the t-test.  
 The results showed the study were as follows. 

1. The developed learning activities on process work  skills  had efficiency 92.42/92.67. 
2. The effectiveness index of learning were 0.8804 and made a remarkable mean score of  

88.04 %.  
3. Process work  skills  shows that was higher than before using them level   
4. The level of significant. mean score of the students  had developed learning activities on 

process work  skills  was higher than mean score prior at .05.  
5. The satisfaction of learning were at the highest appropriate level. 

 
Keywords : process work  skills   
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การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานและจิตส้านึกในการท้างานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การท้าขนมปุยฝ้าย ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

จริยา  สงเคราะห์*   
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

*E-mail : chariya_koe@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาทักษะปฏิบัติงานของนักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์  2) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาจิตส้านึกในการท้างานและใช้ทรัพยากร 
อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ้านวน 40 คน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ้านวน 5 แผน  2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนและ  3) แบบสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมจิตส้านึกในการท้างาน  ผลการวิจัยพบว่า   

1) ทักษะปฏิบัติงานของนักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์สรุปได้ดังนี   คะแนนพฤติกรรมทักษะการปฏิบัติงาน เฉลี่ยร้อยละ 86.25  คะแนน  การวางแผนการท้างานและ
สรุปการท้างาน เฉลี่ยร้อยละ  87.73   และ ผลงานนักเรียน  เฉลี่ยร้อยละ  90.63  โดยรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  88.21  

2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีประสิทธิภาพ 86.99/90.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั งไว้  
80/80   

3) นักเรียนมีจิตส้านึกในการท้างานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

ค้าส้าคัญ :  ทักษะปฏิบัติงานและจิตส้านึก  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวสี ์
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The Development Work Skills And Mindedness On  Work Using Davies’  
Instructional Model For Psychomotor Domain On The Topic  

Making  Cotton – Wool  Cake  For Matthayomsuksa5  

chariya  Songkroh* 
Program Curriculum and Instruction,  Department  Faculty of Education, 

Rajabhat Maha Sarakham University. 
*E-mail : chariya_koe@hotmail.com 

 
Abstract 

 The purpose of this thesis  were  to 1) find out students’ work skills learning by Davies’ 
Instructional Model for Psychomotor Domain  2) determine efficiency of using Davies’ Instructional 
Model for Psychomotor Domain at value of 80/80. 3) learn about students’ mindedness of  using 
resources by Using Davies’ Instructional Model for  Psychomotor Domain. The Subjects  40  
Matayomsuksa5 from Mahasarakham University Demonstration school (Secondary).   The research tools 
were classified into 3 types : 1) 5 Lesson  plans  2) An evaluation students’ work skills.  3) Mindedness 
behavior observation on Work Skills learning by Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain. 
The results  showed that   

  1.The students  who learned by Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain the 
behaviors work skills were at 86.25, students’ work skills were at 87.73, the students’ work were 90.63, 
and 88.21 percent overall.   

2. The learning activities using Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain had 
86.99/90.63, in average which was higher than 80/80.   

3.The students’ Mindedness had an efficiency value. 
 
Keywords :   Work Skills  and Mindedness  Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain 
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การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื นฐานทางเคมี 

สุรเชษฐ์  ไชยดี1 และ ศักดิ์ศรี สภุาษร2* 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : saksri.supasorn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

        การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยทักษะการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลาย  
ในรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื นฐานทางเคมี เครื่องมือทดลอง ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ้านวน  
4 ปฏิบัติการ ได้แก่ 1) การปริมาณของแข็งทั งหมดที่ละลายในน ้า 2) การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรแบบปริมาตร
แน่นอน ครั งที่ 1 และ 2   3) การเตรียมสารละลาย และ 4) การไตเตรทกรด- เบส  รวม 15 ช่ัวโมง กลุ่มตัวอย่าง 
ของงานวิจัยนี  ได้แก่ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร จ้านวน 19 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในแต่ละแผนเป็น 68.42, 73.16, 73.71.57, 69.82 
และ 69.82 ตามล้าดับ โดยมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกแผนเป็น 71.26 ส้าหรับร้อยละคะแนนทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการในแต่ละแผนเป็น 62.10,77.85, 70.00, 80.00 และ 54.15 ตามล้าดับ โดยมีร้อยละคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกแผนเป็น 69.27 จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน  พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน 
(mean 9.11, SD 1.73) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 5.89, SD 1.59) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีร้อยละ 
ของพัฒนาการทางการเรียนเป็น 24.21 

  
ค้าส้าคัญ  : ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นบูรณาการ  สืบเสาะหาความรู้ 

 
  

mailto:saksri.supasorn@gmail.com


The 8th UBU Conference Abstract | 17-18 July 2014 

 

152 
 

Developing Scientific Skills And Learning Achievement  
By Using Inquiry Learning Activities In The Basic Techniques  

In Chemistry Laboratory Course 

Surachet Chaiyadee1 and Saksri Supasorn2* 
1Master of Science in Science Education Program, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : saksri.supasorn@gmail.com 

 
Abstract 

          The main objectives of this research were to develop scientific skills including the skills of using 
scientific tools and integrated science process skills, and to develop learning achievement of solution by 
using inquiry learning in the course of basic techniques in chemistry laboratory. Four inquiry learning 
activities (15 hours) were developed as the treatment tool including 1) determination of total dissolve 
solids, 2) calibration of volumetric glassware I and II, 3) preparation of solution, and 4) acid – base 
titration. The samples of this study were 19 grade-7 students at Princess Chulabhorn 's College 
Mukdahan. The results showed that the students' percentage scores for skills of using scientific tools 
during the implementation of each activity were 68.42, 73.16, 73.16, 71.53 and 70.53, respectively, 
averaged 71.26. The percentage scores for the integrated scientific process skills for each activity were 
62.10, 76.32, 70.53, 76.32, and 54.16 respectively, averaged 67.88. The paired-sample t-test analysis 
indicated that the students’ post-achievement score (mean 9.11, SD 1.73) was significantly higher than 
the pre-achievement score (mean 5.89, SD 1.59) at p-value of 0.05, in which the percentage of learning 
progression was 24.21. 
 
Keywords  :  skills of using scientific tool, integrated scientific process skill, inquiry 

  

mailto:saksri.supasorn@gmail.com


รวมบทคดัย่อ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 | 17-18 กรกฎาคม 2557 

 

153 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะไอออนิก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย 
ร่วมกับการใช้เกมกลุ่มแข่งขัน ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

บัณฑิตา  ปิ่นหอม1 และ ศักดิ์ศรี สุภาษร2* 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
*E-mail : saksri.supasorn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

        การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง พันธะไอออนิก ของนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกระแชงวิทยา จ้านวน 32 คน ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกม
กลุ่มแข่งขัน  จ้านวน 5 ชุด ได้แก่ 1) การเกิดพันธะไอออนิก 2) พลังงานกับการเกิดพันธะไอออนิก 3) การเขียนสูตรและ 
การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 4) โครงสร้างและสมบัติของสารประกอบไอออนิก และ 5) ปฏิกิริยาและสมการไอออนิก 
รวม 15 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แยกตามหัวข้อ  
เป็น 76.17, 71.88, 78.13, 76.95 และ 74.22 ตามล้าดับ โดยมีร้อยละคะแนนรวมเฉลี่ย 75.47 ส้าหรับร้อยละคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนคิดเป็น 32.59, 35.55, 36.46, 45.00 และ 30.47 ตามล้าดับ  โดยมีร้อยละคะแนนรวมเฉลี่ย 35.94 
ส้าหรับร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็น 66.52, 84.38, 72.92, 83.13 และ 65.63 ตามล้าดับ โดยมีร้อยละ
คะแนนรวมเฉลี่ย 75.21 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เป็น 75.47/75.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั งไว้ 
(70/70) จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน  (mean 22.56, SD 8.71) 
สูงกว่าก่อนเรียน (mean 11.78, SD 2.61) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p 0.05  

  
ค้าส้าคัญ  : การเรียนรู้แบบอุปนัย  เกมกลุ่มแข่งขัน  พันธะไอออนิก 
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Abstract 

          The main objective of this research is to enhance students’ learning achievement of ionic bonds 
by using five learning packages (total 15 hours) of inductive incorporated with team games tournament 
(TGT) including 1) ionic bonding, 2) energy and ionic bonding, 3) formula and naming of ionic 
compounds, 4) structures and properties of ionic compounds, and 5) ionic reactions and equations.  
The samples of this study were 32 grade-10 students at Krachaengwittaya School. The results showed 
that the students’ percentages of formative score during the implementation of each learning packages 
were 76.17, 71.88, 78.13 76.95 and 74.22, respectively, averaged 75.47. The percentages of pre-
achievement score for each learning packages were 32.59. 35.55, 36.46, 45.00 and 30.47 respectively, 
averaged 35.94, while the percentages of post-achievement score for each learning packages were 
66.52, 84.38, 72.92, 83.13 and 65.63 respectively, averaged 75.21. The E1/E2 effectiveness of the whole 
learning package was 75.47/75.21, which was higher than the standard criteria proposed at 70/70.  
The paired-sample t-test analysis indicated that the students’ post-achievement score (mean 22.56, SD 
8.71) was significantly higher than the pre-achievement score (mean 11.78, SD 2.61) at p-value of 0.05. 
  
Keywords  :  inductive learning, team games tournament (tgt), ionic bonds 
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การพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง กรด-เบส  
โดยกิจกรรมท้านาย-สังเกต-อธิบาย 

พัลยมน  เย็นสมุทร1*และ เสนอ  ชัยรัมย์2 
1นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

2ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
*Email : pan_jip@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เรื่อง กรด-เบส โดยกิจกรรมท้านาย-สังเกต-อธิบาย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
จ้านวน 43 คน  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อ้าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
การออกแบบการวิจัย เป็นแบบกลุมเดียวสอบกอนและสอบหลัง  เครื่องมือที่ใช้ในการส้ารวจความเข้าใจเชิง 
มโนมติของนักเรียน เรื่อง กรด-เบส  คือ ข้อสอบวัดความเข้าใจเชิงมโนมติชนิดตัวเลือกสองล้าดับขั น ผลการวิจัย
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญในเรือ่งความเข้าใจเชิงมโนมติระหว่างก่อนและหลังเรยีน  ส่วนใหญ่นักเรียน
มีความเข้าใจที่ดีในหัวข้อ อิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์  ผลการวิจัยในครั งนี บ่งชี ว่า การจัดการเรียนรู้ 
โดยกิจกรรม ท้านาย-สังเกต-อธิบาย สามารถพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่อง กรด-เบส ได้เป็นอย่างดี 

 
ค้าส้าคัญ : กิจกรรมท้านาย-สังเกต-อธิบาย   ข้อสอบชนิดตัวเลือกสองล้าดับขั น   กรด-เบส   นักเรียน 
    ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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Developing Grade-11 Students’ Conceptual Understanding Of Acid-Base 
By Predict–Observe–Explain Activities 

Panyamon  Yensamut1*และ Sanoe Chairam2 
1 Master’s Degree Candidate in Science Education, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*Email : pan_jip@hotmail.com 

 
Abstract 

  This study aim to develop students’ conceptual understanding of acid-base using predict–
observe–explain activities. The sample in this study was 43 grade-11 students at Satreesiriket school, 
Muang, Sisaket during the second semester of academic year 2013-2014. The research design is based 
on one group pretest – posttest design. The instrument used to investigate the students’ conceptual 
understanding of acid-base was the two-tiers diagnostic tests. The findings showed that there was a 
significant deference in students’ understanding of acid-base between before and after learning.   
Most students had a good understanding in the concept of electrolyte and non-electrolyte. The results 
indicated that the teaching approach using predict–observe–explain activities was effective to develop 
the grade 11 students’ understanding of acid base. 

 
Keywords : Predict–Observe–Explain Activities   Two-Tier Diagnostic Tests    Acid-Base    
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้พืชในท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  

ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

สุพัตรา  ลังกาใจ1*และช่อทิพย์ กัณฑโชติ2 
1หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

2ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : pattra1515@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ เรื่อง หน่วย  
ของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาน้อย อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จ้านวน 35 คน  
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้พืชในท้องถิ่น จ้านวน 7 ชุด ได้แก่ หน่วยพื นฐาน 
ของสิ่งมีชีวิต การล้าเลียงสารผ่านเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ระบบล้าเลียงของพืช การสืบพันธุ์และ  
การเจริญเติบโตของพืช การขยายพันธุ์พืช และ การตอบสนองของพืช รวม 18 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน 
มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับกลาง (2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเท่ากับ 4.39 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 

 
ค้าส้าคัญ  : ชุดกิจกรรม  การสืบเสาะหาความรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ  พืชในท้องถิ่น   
        หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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Developing  Learning Packages Of Inquiry Based Instruction  
By Using Local Plants To Encourage Achievement Of Basic Unit  

Of Organisms And Plant Life For Grade 7 Students 

Supattra Lungkajai1* and Chortip Kantachot2 
1 Master of Science in Science Education Program, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2 Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : pattra1515@gmail.com 

 
Abstract 

The objectives of this research were to encourage students’ learning achievement and 
investigate the satisfaction in basic unit of organisms and plant life using learning packages of inquiry 
based on local plants. Seven learning packages (total 18 hours) were used in this research; basic unit of 
organisms, diffusion and osmosis, photosynthesis, vascular tissue system, reproduction and plant growth, 
plant propagation and plant response. The samples were 35 grade-7 students at Nanoi school, Nan 
province. The results showed that: (1) the means collected from the post- achievement test was 
significantly higher than the pre-achievement test at p-value of 0.05, in which the level of learning 
progression was medium gain. (2) the satisfaction toward learning was 4.39 which was a high level.  

 
Keywords :  Learning Packages, Inquiry Based, Learning Achievement, Satisfaction, Local Plant, Basic Unit  
       Of  Organismsand Plant Life, Grade 7-Students 
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การใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั น โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาพื นฐาน  
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แสงรวี รุณวุฒิ1* และช่อทิพย์ กัณฑโชติ2 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
*E-mail :  eternal2_ru@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนต่อวิชาชีววิทยาพื นฐาน เรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน จ้านวน 40 คน ด้วย  วัฏจักร 
การเรียนรู้ 7 ขั นจากแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งด้าเนินการวิจัยโดย (1) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ 
ต่อวิชาชีววิทยาพื นฐานก่อนเรียน (2) ด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั นโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ (3) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาพื นฐานหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า  

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.80 (ร้อยละ 72.67)  ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก้าหนดไว้  

(2) นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาพื นฐานอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่งเป็นระดับเจตคติที่สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.01   
 
ค้าส้าคัญ : วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั น  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    เจตคติต่อวิชาชีววิทยาพื นฐาน   
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Using the 7E Learning Cycle with School Botanical Garden as Learning Resources  
to Develop Achievement and Attitudes toward Fundamental Biology 

 in the Topic of Biodiversity for Grade 10 Students 

Sangrawee Runnawut1* and Chortip Kantachot2 
1 Master of Science in Science Education Program, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2 Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail :  eternal2_ru@hotmail.com 

 
Abstract 

The purposes of this research were to develop achievement and attitudes toward fundamental 
biology in the topic of biodiversity for the 40 grade-10 students from Sa school, Nan province. The 
research methods included: (1) measuring students’ achievement and attitude towards fundamental 
biology before learning, (2) performing learning activities by using the 7E learning cycle with school 
botanical garden as learning resources, (3) measuring students’ achievement and attitude toward 
fundamental biology after learning. The results revealed that: (1) the mean score collected from  
post- achievement test was 21.80 (72.67 %) which was significantly higher than those collected from 
pre- achievement, (P> 0.01) and higher than minimum criteria (70%),   (2) student demonstrated a good 
level in attitudes toward fundamental biology, with 3.53 levels by means which was significantly higher 
than the attitude before learning (P > 0.01).  

 
Keywords :  7E Learning Cycle,  School Botanical Garden, Biodiversity,  Learning Achievement,  Attitude  
        toward  Fundamental Biology   
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การพัฒนาทักษะการคิดขั นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้าหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์   
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

ดวงดาว  มงคลสวัสดิ์1* และ อรัญญา  พิมพ์มงคล2 
1หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

2ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
*E-mail : krudao_pccm@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 

          การวิจัยครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั นสูงของนักเรียนทั ง 5 ด้าน คือ ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ และทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตลอดจนความก้าวหน้าของทักษะการคิดและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์  ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช  เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ 
ของพืชดอก ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน 
ห้องวิทยาศาสตร์  ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร  จ้านวน 23 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก จ้านวน 
4 แผน 2) แบบวัดทักษะการคิดขั นสูงทั ง 5 ด้าน 3) แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการคิดขั นสูง  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  5) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสรุปความเรียง  ผลการวิจัยพบว่า    นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  
มีความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะการคิดขั นสูง  (average normalized gain)  อยู่ในระดับสูง  คือ ทักษะการคิด
สร้างสรรค์  เท่ากับ 0.75 ทักษะการคิดวิเคราะห์ เท่ากับ 0.65  ทักษะการคิดสังเคราะห์ เท่ากับ 0.61 ทักษะการคิดวิจาร
ญาณ เท่ากับ 0.59  และทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เท่ากับ 0.63  อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี ยังพบว่า  ความถี่ของ
พฤติกรรมที่บ่งชี ทักษะการคิดขั นสูงของนักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์สูงกว่าทักษะการคิดด้านอื่น  โดยคิดเป็น
ร้อยละ 89.13  ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดสังเคราะห์  ทักษะการคิดวิจารณญาณ และทักษะการคิด 
เชิงมโนทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 81.45, 75.80, 70.07 และ 72.03 ตามล้าดับ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 0.78 และมีความ 
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ี 4.22 
 

ค้าส้าคัญ : ทักษะการคิดขั นสูง   นักเรียนหอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์  โครงงานวิทยาศาสตร ์ โครงสร้างและหน้าทีข่องพืชมีดอก 
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The Development of Higher-Order Thinking Skills and Learning Achievement  
for Science Students Using Science Project-Based in Structure and Function of Plant 

Duangdao  Mongkolsawas1* and Aranya  Pimmongkol2 
1 Master of Science in Science Education Program, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2 Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : krudao_pccm@hotmail.com 

 
Abstract 

The purposes of this research were to enhance higher-order thinking skills and the students’ 
learning achievement for science classroom students in the plant anatomy and physiology : structure 
and function of plant by using a science project-based learning. The target group was 23 students from 
grade 11, studying in academic year of 2012 in Princess Chulabhorn’s College Mukdahan School, 
Mukdahan Province.  The research instruments consisted of the lesson plan which emphasized the 
process of learning through science project, a higher-order thinking observation, higher-order thinking 
test  (analytical thinking, synthetic thinking, creative thinking critical thinking and conceptual thinking 
skills), the learning achievement test and questionnaire on satisfaction. Data were analyzed by means of 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and then reported in a form of descriptive essay. 
Results showed that students developed creative analytical thinking skills (average normalized gain) 
equal to 0.75 which classified to high level. analytical thinking skills equal to 0.65, synthetic thinking 
skills equal to 0.61, critical thinking skills equal to 0.59 and conceptual thinking skills equal to 0.63 
which classified to medium level. It also found that the percentage of students behaviors a higher-order 
thinking skills, 89.13 percent of creative thinking behavior. Analytical thinking, critical thinking, 
conceptual thinking and synthetic thinking skills were 81.45, 75.80,  72.03 and 70.07 percent, 
respectively. There was statistically significant mean difference between the pre-test and post-test at 
significant level of .05. The class average normalized gain was in the high gain <g> = 0.78. The students 
were rated the developed learning process as a very suitable at 4.22 
 
Keywords : Higher-order thinking skills/ Science classroom/ Project-based/ Structure and function  
       of plant 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบ 5E และเกมวิทยาศาสตร์ 

วารุณี  ไชยรงศรี1* และ ถาวร  สุภาพรม2 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : nan_man_u@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมวิทยาศาสตร์  เรื่องระบบต่อมไร้ท่อส้าหรับนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบ 5E ร่วมกับการใช้เกม
วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบรบือ 
อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 46 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ one group pretest posttest design 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื นฐาน และวิธีการทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  
(dependent samples t – test analysis) ผลการวิจัยพบว่า เกมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ ตามการจัดการเรียนรู้
สืบเสาะแบบ 5E มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.90/75.33 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สืบเสาะ

แบบ 5E ร่วมกับการใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.13) นอกจากนี ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้สืบเสาะ
แบบ 5E และเกมวิทยาศาสตร์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน และช่วยพัฒนาทักษะ 
การของนักเรียนได้ 
 
ค้าส้าคัญ  :  การเรียนรูส้ืบเสาะแบบ 5E  เกมวิทยาศาสตร์  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียน 
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Development of Grade 11 Students’ Learning Achievement on Topic  
“Endrocrine system” by using 5E Inquiry and Scientific Games 

Warunee  Chairongsri1* and Thavorn  Supaprom2 
1Master of Science  Science Education  Faculty of Science  Ubon Ratchathani University 

 2Department of Biological Science  Faculty of Science  Ubon Ratchathani University 
*E-mail : nan_man_u@hotmail.com 

 
Abstract 

  This research aimed to develop the scientific games on topic of endocrine system of  Grade 11 
students based on inquiry cycle to meet the 75/75 standard criterion, to compare the students’ learning 
achievement and study the students’ satisfaction toward learning activity by using inquiry cycle and 
scientific games. The samples were 46 grade-11 students at Borabu school, Borabu District, 
Mahasarakham Province, this research was taken in the first semester of the 2013 academic year. Data 
analysis was one group pretest posttest design and t – test dependent samples analysis. 
  The results showed that the students’ learning achievement was significantly increased. The 
efficiency of the scientific games base on inquiry cycle was 79.90/75.33 and the students’ satisfaction on 

the scientific games base on inquiry cycle was at high level ( X = 4.13). In addition, this research also 
found that learning activity by using inquiry cycle and scientific games motivated student to learn by 
their own, enhanced motivation of learning and improved their thinking skill. 
 

Keywords  :  Inquiry Cycle, Scientific Games, Learning Achievement, Satisfaction 
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การศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
เรื่อง  เอกภพของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ 

พัชรพรรณ  บุ่งอุทุม*  
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*E-mail : pach_088@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  เอกภพ  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ ชุดกิจกรรมที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้   3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั งนี   คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง  ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้  จ้านวน 10 แผน  2) ชุดกิจกรรมที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง เอกภพ  จ้านวน  4  ชุด  
มีประสิทธิภาพ  87.80/86.79    3) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  จ้านวน 40  ข้อ  เป็นแบบปรนัย มีค่าอ้านาจจ้าแนกตั งแต่   
0.26 - 0.64  และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.92   4) ข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   จ้านวน   30  ข้อ   
5) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้  จ้านวน  19  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และ ทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้วิธีของวิลคอกซอน  
ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี    

  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพ  87.80/86.79   
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั งไว้    

2) การเปรียบเทียบผลเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น 
การสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
 
ค้าส้าคัญ : การสืบเสาะหาความรู ้ เอกภพ  กิจกรรมการเรียนรู ้
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A Study Of Learning Outcomes And Science Process Skills On The Universe  
By Using Inquiry Process Practices For Matthayomsuksa 3 

Pacharapan  Bungutum* 
PROGRAM Curriculum and Instruction,  DEPARTMENT  Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University. 

E-mail : pach_088@hotmail.com 
 

Abstract 
   The purposes of this research were 1) to develop learning activity by using inquiry 
process practices with an efficiency value of 80/80.  2) to compare the students learning and science 
process skills by using  inquiry  process practices 3) to measure satisfaction of the students who 
learned by using inquiry  process practices.   
  The Subjects were 21 Matthayomsuksa3 students  at Nagowittayasoong School. Kalasin Primary 
Education Service Area Office3 who  studied in the second semester of academic year 2012.  
The research instruments were   1) 10 learning plans science process skills, 2)  sets of inquiry process  
practices, 3) The achievement test a multiple-choice with 4  choice of 40 items  with discrimination 
from 0.26 to 0.64 and the reliability of the test was 0.92,  4) The achievement science process skills 
test a multiple-choice 4  choice of 30 items  and  5) a questionnaire was also used to evaluate the 
students’ satisfaction  toward the learning activity.  The statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, hypothesis testing using the Wilcoxon.  The results of this research were as 
follows:  
 1) The efficiency of the inquiry  process practices Matthayomsuksa3 Students was quoted  
at  87.80/86.79,   
  2) The comparison of the students learning and science process skills 
by using  inquiry  process practices  shows that was significantly higher than before using them at the 
level of .05   
  3) The satisfaction of students who learned by using inquiry  process Matthayomsuksa3 was at 
the highest level. 
  
Keywords : Inquiry  Process, Universe, learning activity 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สมดุลกลโดยใช้การทดลองอย่างง่าย 

จงเจตน์  ปิตาทะสังข์1 และ อุดม ทิพราช2* 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

*E-mail: udomt@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่ได้รับการสอนโดยชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่อง สมดุลกล ซึ่งมีชุดการทดลองประกอบด้วย 3 ชุด คือ แรงกับสภาพสมดุล 
สมดุลต่อการหมุน  (โมเมนต์) และจุดศูนย์ถ่วง ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
ห้าขั น แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความพึงพอใจ และชุดกิจกรรมการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมีค่า <<g>> เท่ากับ 0.48  และมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องสมดุลกลในระดับดีมาก 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าใช้ชุดการทดลองอย่างง่าย เรื่อง สมดุลกล ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ท้ากิจกรรมและปฏิบัติการทดลองที่น้าไปสู่
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค้าส้าคัญ  : สมดุลกล  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดลองอย่างง่าย 
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Developing Student’s Achievement Score  
In The Topic Of Mechanical Equilibrium Using Simple Experiments 

Jongjat Pitatasung1 and Udom Tipparach2* 
1 Master of Science Program in Science Education, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2 Department of physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail: udomt@hotmail.com 

 
Abstract 

   The objective of this research was to improve the students’ learning achievement and 
students’ satisfaction using simple experiments. The experiment sets were composted of 3 experiments: 
equilibrium of forces, equilibrium of torques (moments), and the center of mass. The experiment sets 
were used in conjunction with 5E inquiry cycle. One-group pretest-posttest was used in this research. 
The research tools consisted of learning plans, achievement tests, satisfaction questionnaire and 
experiment sets. The results showed that the students’ learning achievement on the post-instruction 
was significantly higher than that on the pre-instruction at alpha level .05. The average normalized gain 
was in a medium gain (<<g>>= 0.48). It was also found that the simple experiments drew student’s 
satisfaction in good levels. The learning activities on mechanical equilibrium can be used to develop 
students’ learning achievement because the students were emphasized to do the active experiments 
leading efficient own learning. 
  
Keywords  :  Mechanical equilibrium,  5E inquiry cycle,  Achievement, Simple experiments 
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การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และความรู้คงทนเรื่องกฎของโอห์มของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โดยใช้การทดลองอย่างง่าย 

อุทุมพร  ศรีสาคร1 และ อุดม  ทิพราช2* 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

2ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : udommt@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนโดยใช้ทดลองกับการสอน
แบบปกติ เรื่องกฎของโอห์ม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 80 คน โดยผู้วิจัย จ้าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองคือกลุ่มที่  
ได้รับการสอนโดยใช้การทดลองและกลุ่มควบคุม  คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ 
หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 2) ความรู้คงทนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 และพบว่า  กลุ่มทดลองมีความรู้คงทนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05  3) เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในวิชาฟิสิกส์หลังเรียนของกลุ่มทดลองมีแนวโน้ม 
ไปในทางเดียวกันกับความคาดหวังของผู้เช่ียวชาญมากกว่ากลุ่มควบคุม 4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอน  
โดยใช้ชุดทดลอง เรื่องกฎของโอห์ม หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการสอนโดยใช้การทดลองอยู่ในระดับพอใจมาก 
 
ค้าส้าคัญ :  กฎของโอห์ม  วิธีการสอนโดยใช้การทดลอง  แบบส้ารวจ MPEX  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  ความรู้คงทน 
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1 Master of Science Program in Science Education Faculty of science, Ubon Ratchathani University. 

2 Department of physics, Faculty of science, Ubon Ratchathani University. 
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Abstract 

 This research aims to compare the use of the experimental model and normal model on 
Ohm’s law. Samples were 80 12th grade students at Triamudomsuksa school of the northeast in the 
year 2013. The sample were divided into two groups equally: experimental and control groups. The 
experimental group was treated with experimental method, while the control group was treated with 
traditional method. The results showed that: 1) Student’s learning achievement of the experimental 
group was higher than that of the control group with statistical significance at .05 level 2) The retention 
rate of experimental group was higher than that of the control group with statistical significance at .05 
level. 3) The expectation both groups were the same at the beginning, but it was different at the end. 
The expectation of the control group was likely to be favorable in the same trend with that of the 
experts in the field. 4) The satisfaction of the experimental group was in high level. The students were 
very pleased. 
 
Keywords : Ohm’s law/The method of learning by doing , MPEX , Achevement,  Knowledge Retention  
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การเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนเรื่องกลศาสตร์ของไหลด้วยชุดการทดลองอเนกประสงค์ 
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2ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี 
*E-mail :toom_phy@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องกลศาสตร์ของไหลโดยใช้ชุดทดลอง ส้าหรับนักเรียน  
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 จ้านวน 49 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง รูปแบบการวิจัย คือ ทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียนทั งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดทดลองอเนกประสงค์กลศาสตร์ของไหลซึ่งประกอบด้วย  
4 ปฏิบัติการทดลอง คู่มือชุดทดลอง แผนการสอนที่ใช้การทดลองฟิสิกส์ในการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t-test และค่า average normalized gain 
(<<g>>) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้ชุดการทดลองมีความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหล และคะแนน 
หลังเรียนสูงขึ นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหลเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (<<g>> = 0.60) ซึง่สูงกว่านักเรียนท่ีผ่านการเรียนแบบปกติที่มีพัฒนาการความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหลเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง (<<g>> = 0.48) ผลการศึกษาดังกล่าวชี ให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดทดลอง 
ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหลมากขึ นกว่าเดิม  
 
ค้าส้าคัญ  : ชุดทดลองอเนกประสงค์กลศาสตร์ของไหล การเสริมสร้างความเข้าใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th UBU Conference Abstract | 17-18 July 2014 

 

172 
 

Enhancement  Students’ Understandings On Fluid Dynamic  
Using Multipurpose Experimental Set 

Narongsuk Sihawong1* , Chokesin Tanahoung2 
1* major in science education  faculty of science  ubon ratchathani university 

2 major in physics  faculty of science  ubon ratchathani university  

*E-mail :toom_phy@hotmail.com 

  
Abstract 

  The purpose of this research was to develop students’ understandings on fluid dynamic using  
a multipurpose experimental set. The purposive selection participants in this study were 49 grade 11 
students whose studying in the first semester of 2013  from Kanchanapisekwitthayalai Kalasin School, 
Amphur Khoawong, Kalasin Province. Pretest posttest control group design used for the research 
method. The Fluid Dynamic multipurpose experimental set that consisted of four experiments, The 
experimental manual set, lesson plan and conceptual test were used for the research tools. The data 
analyzed into the average, standard deviation, t-test and average normalized gain. The results showed 
that the posttest mean score was statistical significance higher than the pretest mean score at level of 
.05 and the average normalized gain was in medium gain level     (<<g>> = 0.60) for the experimental 
group. The average normalized gain for students who taught using multipurpose experimental set was 
higher than that students (the control group)  who taught using traditional teaching method (medium 
gain, <<g>> = 0.48). The result showed that the experimental set can be used to develop students’ 
understandings on fluid dynamic. 
 
Keywords  : Fluid Dynamic multipurpose experimental set, Understanding enhancement 
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การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั งใจในการใช้เทคโนโลยี 
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ธัญทิพย ์ คล่องตา*  สุพิมพ ์ ศรีพันธว์รสกุล และ ภัทราวดี  มากมี 
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวจิัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลยับูรพา 

*E-mail : puk9277@gmail.com 

   
บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั งใจ  
(Intention) ในการใช้เทคโนโลยีของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตัวแปรในโมเดลประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และสภาวะเอื ออ้านวย ตัวแปร
แฝงภายใน 4 ตัวแปร คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ เจตคติที่มีต่อการใช้ และความตั งใจในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  จ้านวน 14 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 496 คน ที่มาจากการสุ่ม
แบบหลายขั นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความตั งใจในการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรม LISREL 8.80 Student  Edition 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั งใจในการใช้เทคโนโลยี ของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ปรับแก้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยการตรวจสอบกับค่าสถิติ ไค-สแควร์ เท่ากับ 
36.07 ค่า df เท่ากับ 31 ค่า p เท่ากับ 0.24 ค่า GFIเท่ากับ 0.99  ค่า  AGFI เท่ากับ 0.97 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR 
เท่ากับ 0.0063 ค่า RMSEAเท่ากับ 0.018  ตัวแปรทั งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความตั งใจ 
ในการใช้เทคโนโลยีของครูได้ร้อยละ 85  และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .85 แสดงว่าตัวแปรทั งหมดในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความตั งใจในการใช้เทคโนโลยีของครูได้ร้อยละ 85  ตัวแปรมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความตั งใจในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ถึงประโยชน์ และเจตคติที่มีต่อการใช้  
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั งใจในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ สภาวะเอื ออ้านวย และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้   
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรครู ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของครู ดังนี  
 1. การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีโดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ครู โดย  
จัดให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี 
 2. สร้างระบบการให้ความช่วยเหลือ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือและให้ค้าปรึกษาที่รวดเร็ว เพื่อให้ ครู 
เกิดความมั่นใจเมื่อพบปัญหาในการใช้เทคโนโลยี 
  
ค้าส้าคัญ  : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  ความตั งใจในการใช้เทคโนโลย ี  การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง  สภาวะเอื ออ้านวย   
     การรับรู้ถึงประโยชน์  การรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้  เจตคติที่มตี่อการใช้ 
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Development Of A Causal Relationship Model Of  
Secondary School Teachers’ Intention To Use Technology    

Thanyathip  Klongta* , Supim Sripunvorasakul and Pattrawadee Makmee 
Major :Measurement and Technology in Cognitive : College of Research Methodology  

and Cognitive Science : Burapha University 
*E-mail : : puk9277@gmail.com 

   
Abstract 

          The purpose of research was to develop and validate a causal relationship model of  secondary 
school Teachers’ intention to use technology. The model consisted of  two exogenous latent  variables:  
subjective norm, facilitating conditions and four endogenous: perceived usefulness, perceived ease of 
use, attitude towards use and behavioral intention to use technology. These latent variables were 
measured by 14 observed variables. The sample derived by means of multistage sampling,  academic  
year 2012.  Research    instruments included a questionnaire. Descriptive statistical analysis though 
computer program and causal relationship model though LISREL 8.80. 

 Results indicated that adjusted model was consistent  with the empirical data Goodness of fit 
statistics were: chi-square test = 36.07, df = 31, p= 0.24, GFI = 0.99, AGFI =0.97, CFI = 1.00 Standardized 
RMR = 0.0063, RMSEA =0.018 . The variables in the adjusted model accounted for 85 percent of the 
total variance of  intention to use technology  approach, respectively. The variables have direct and 
indirect effects on  intention to use technology  were subjective norm, perceived usefulness,  and 
attitude towards use. The variables that had an indirect effect on intention to use technology  were  
facilitating conditions and perceived ease of use. As the result, teacher development units should 
develop and promote the teachers’ use of technology as follows:  

1. Empowering human resources: by providing more scholarships, knowledge sharing, seminar or 
training on technology for teachers 

2. Built to assist: by providing quick assistance and counseling to make teachers confident when 
encountering problems of using technology. 

 
Keywords :  causal relationship model , intention to use technology , subjective norm ,facilitating  
    conditions perceived usefulness , perceived ease of use  
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การประเมินสื่อการสอนวิชาการบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
                              สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

เทพนารินทร์ ประพันธพ์ัฒน์
* 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
*E-mail : Duke_1996@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

     การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพของสื่อการสอน  CAI  และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี 
ต่อสื่อการสอน CAI  วิชาการบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ก้าลังเรียนวิชา  
การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ศูนย์นนทบุรี  จ้านวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพสื่อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สื่อการสอน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

       ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินส้าหรับผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพของเนื อหาและด้าน  
สื่อการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากจ้านวน 6 ข้อ   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
จ้านวน 4 ข้อ ได้แก่ มีการกระตุ้นและให้เกิดความคิดค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ( X =4.75, S.D=0.71)  เนื อหาสาระทางวิชาการ
มีความทันสมัย ( X =4.63, S.D =0.52)    มีแนวคิดและการน้าเสนอที่ชัดเจน ( X =4.63, S.D =0.52)  มีการสอดแทรก 
ด้านความคิดริเริ่มและประสบการณ์จากผู้สอน  ( X =4.63, S.D =0.52)   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับจ้านวน 7 ข้อ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จ้านวน 3 ข้อ ได้แก่ เนื อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ์ ( X =4.85, σ=0.55),  
มีแนวคิดและการน้าเสนอที่ชัดเจน ( X =4.85, S.D =0.55)  มีการกระตุ้นและให้เกิดความคิดค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  
( X = 4.85, S.D =0.55)  ตามล้าดับ  ส่วนผลสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้เรียนให้การยอมรับว่าสื่อการสอน 
ตรงตามวัตถุประสงค์การสอน ตอบสนองลักษณะเฉพาะต่างของผู้เรียนได้  สามารถดึงดูด ความสนใจของผู้เรียน  
สร้างทัศนคติในทางบวกของผู้เรียน สามารถให้ผลย้อนกลับได้หลากหลาย และฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์   

  
ค้าส้าคัญ :  สื่อการเรียนการสอน  การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต  ความพึงพอใจ 
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Evaluating Teaching  Academic Management for  Improve  Productivity of  Diploma  
in Industrial Technology Rajamangala University of Technology  

Suvarnabhumi Nonthaburi Centre 

 Thepnarintra Praphanphat *.   
Rajamangala  University of Technology Suvarnabhumi Nonthaburi Center.  

 *E-mail : Duke_1996@hotmail.com 

 
Abstract 

    The purposes of this study were to  determined the quality of teaching CAI (Computer Assisted 
Instruction)  and  the satisfaction of the students are learning courses Management to Improve 
Productivity RMUTSB Nonthaburi Centre. The population of the study were Students studying courses 
Management to Improve Productivity RMUTSB Nonthaburi Centre 13 people. The instruments used in 
the research were the quality of the media satisfaction and teaching materials arithmetic mean, 
standard deviation and  structured interview used to analyze the data for spss for win v. 15.  

It was found that the analysis of data for evaluating the quality of content and media 
professionals was the overall level of  6 questions when considering the level of quality found that the 
highest  4  level ; restrictions including the motivation and the idea of continuing research ( X =4.75, 
S.D=0.71), academic content is up to date ( X =4.63,S.D =0.52), a clear concept ( X =4.63, S.D =0.52), 
and presentation with the insertion of the initiative and experience of the instructor ( X =4.63, S.D 
=0.52). The analysis of data on student satisfaction with the overall majority of the media medium  
level  of  7  when considered on the level of satisfaction is found to have the highest number 3 article ; 
including academic content is complete ( X =4.85, S.D =0.55), a clear concept and presentation  
( X =4.85, S.D =0.55), and the idea was to stimulated research in continuous sequence ( X =4.85, S.D 
=0.55). The results of a structured interview ; 1) the group recognized that teaching meets the objectives 
of teaching  2) the response characteristics of the learner  3) can attract the attention of the learner   
4) creating positive attitudes of the students  5)can provide a variety backfires, and 6)train them to be 
creative. 

 
Keywords : Evaluating Teaching  Academic, Management  for  Improve  Productivity,  Complacency 
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ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร* 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*E-mail :  supsi@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท้าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา
ภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  จ้านวน 350 คน ผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ้านวน 167 คน (ร้อยละ 47.64)  ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั นปีที่ 1 จ้านวน  
131 คน (ร้อยละ 37.43)  เป็นนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ จ้านวน 225 คน (ร้อยละ 64.29) มีผู้ปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ้านวน 197 คน (ร้อยละ 56.18) และ พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จ้านวน 205 คน  (ร้อยละ 58.56)  
ผลการศึกษาข้อมูลความต้องการเข้าร่วมกิจรรมของนักศึกษาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับเข้าร่วม
กิจกรรมด้านความสามัคคี และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันมากที่สุด ( X = 3.79 , S.D. = 0.56)  รองลงมา คือ กิจกรรมด้าน 
การส่งเสริมการคิด และการพัฒนาตนเอง   ( X = 3.77 , S.D. = 0.51)  ด้านการท้างานเป็นทีม ( X  = 3.70 , S.D. = 0.69)  
และด้านคุณธรรม จริยธรรม ( X  = 3.68 , S.D. = 0.64) ตามล้าดับ 

 
ค้าส้าคัญ : ความต้องการ กิจกรรมของนักศึกษา 
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The Needs Of Students For Participation In Activities  
Of Faculty Of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 

Supsi Suwankesorn* 
Department of business economics, faculty of management science, Pibulsongkram Rajabhat University 

*E-mail :   supsi@hotmail.com 
 

Abstract 

The objectives of this quantitative research aimed to study the The needs of students for 
participation in activities of Faculty of Management Science students, Pibulsongkram Rajabhat University. 
Collected data with the questionnaires from the student in the faculty of Management Science of 
Pibulsongkram Rajabhat University in 1/2556 Semester by sampling was, 350 students. Most of samples 
was male (47.64%) are enrolled in first academic year (37.43%) samples as a student of Business 
Administration (64.29%) had parents engaged in agricultural activities were (56.18%) living with parents 
(58.56%)  The study the needs of students for participation in activities found that there was a need to 
join the unity and learn for social lives ( X = 3.79, SD = 0.56) , followed by activities to promote the 
creative thinking and self-development (  X = 3.77, SD = 0.51) teamwork activities ( X = 3.70, SD = 0.69) 
and moral and ethics ( X = 3.68, SD = 0.64) , respectively. 

 
Keywords :  Needs  students activities 
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การศึกษาผลกระทบต่อการเปิดประตูเข้า-ออก ประตู 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ* ประจัน  มณีนิล สุรสม  กฤษณะจูฑะ นพพร  ช่วงชิง และ ฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ 
คณาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

*E-mail: pinwadee@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยชิ นนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบและผลประโยชน์จากการเปิดประตูเข้า-ออก  
ประตู 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการรวบรวมข้อมูลมาจากการท้าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง การจัดท้าสนทนากลุ่มย่อย ตลอดจนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา บุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย และชาวบ้าน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดประตู โดยเห็นว่าจะช่วยอ้านวยความสะดวกในการ  
เดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัยมากขึ น และข้อกังวลที่ส้าคัญ คือ เร่ืองงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ 
ประตู 4  
 ส้าหรับประโยชน์จากการเปิดประตู พบว่า จะเป็นการอ้านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
รวมถึงชาวบ้านโดยรอบในการเดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบให้ดีขึ น 
เป็นการปรับทัศนคติของชุมชนต่อมหาวิทยาลัยในทางบวก ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในด้าน
ต่าง ๆ เป็นการรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องพัฒนาและให้บริการชุมชน ช่วยลดปัญหาการจราจรหน้ามหาวิทยาลัย และ
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของร้านค้าและตลาดนัด
ในมหาวิทยาลัย 
 โดยผลกระทบโดยภาพรวมที่อาจจะเกิดขึ น คือ อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการถูกขโมยทรัพย์สิน 
ภายในมหาวิทยาลัย และพื นที่บริเวณโดยรอบยังมีจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ได้ง่าย โดยในด้านการจราจร 
แม้ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญอุบัติเหตุในเส้นทางหลัก แต่ทว่าการเปิดประตูจะส่งผลต่อการขยายตัวของชุมชนและ
ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น อ น า ค ต  ซ่ึ ง อ า จ จ ะ เ กิ ด ปั ญ ห า ก า ร จ ร า จ ร ใ น บ ริ เ ว ณ แ ย ก โ ร ง พ ย า บ า ล 
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบัววัดมากขึ น ตลอดจนการจราจรภายในมหาวิทยาลัยก็อาจมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ น ทั งนี  
ในขณะที่การเปิดประตูดังกล่าวจะส่งผลให้บริเวณโดยรอบมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจาก
การเกิดร้านเหล้า เกม และการพนัน ที่จะมีมากขึ นตามมา การเปลี่ยนแปลงของชุมชนมีแนวโน้มขยายตัวในลักษณะเดียวกันกับ
การเปิดประตู 3 ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว และอาจสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมา เช่น ปัญหาขยะที่อาจจะเพิ่มมากขึ น ปัญหาน ้าเสีย นอกจากนี  หากมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ นและไม่มีมาตรการในการควบคุม  
การปรับภูมิทัศน์และแผนการระบายน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็อาจจะท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมพื นที่บริเวณดังกล่าวได้ 
 ทีมวิจัยเห็นว่าการเปิดประตูจะส่งผลดีในภาพรวมภายใต้เงื่อนไขของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั งนี   
ในการตัดสินใจเปิดประตูควรพิจารณาประเด็นด้านความคุ้มค่า ความปลอดภัย  ปัญหาการจราจร ความสามารถในการบริหาร
จัดการประตู  ความสอดคล้องกับผังมหาวิทยาลัยและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต   รวมถึ งนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยที่จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบบทเรียนจากการเปิดประตู 3  
และการเปิดประตูมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และมหาวิทยาลัยควรมีกรอบระยะเวลาในการตัดสินใจ 
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดประตู มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางและแผนงานบริหารจัดการที่ชัดเจน ทั ง 
ระยะสั นและระยะยาว โดยการสร้างข้อตกลงร่วมกับชุมชน เทศบาล ผู้ประกอบการหอพักและเอกชน  ควรมีการติดตาม
ผลกระทบจากการเปิดประตู 4 ว่า มีผลประโยชน์และผลกระทบเกิดขึ นจริงอย่างไร และควรมีการท้า CSR กับผู้ประกอบการ 
ร่วมกับอง ค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และในกรณีที่ มหาวิทยาลัยตัดสินใจไม่ เ ปิดประตู  4 มหาวิทยาลั ย 
ควรด้าเนินการชี แจงเหตุผลและท้าความเข้าใจกับชุมชนรอบข้าง ตลอดจนควรวางแผนในระยะยาวในเร่ืองมาตรการ  
การจัดการจุดที่มีการเข้า-ออกไม่เป็นทางการ 
 
ค้าส้าคัญ :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประตู 4 ผลกระทบ 
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Abstract 

 This research aims to study and analyzes the impact and benefit of opening the fourth door of the 
Ubon Ratchathani University by gathering information from questionnaires, interviewing people and related 
agencies, group discussion and related documents. The results find that people who work for the university 
and villagers mainly agree with opening the door because it will facilitate their transportation to the 
university. The main concern for them is the university budget for administrating the fourth door.  
 It can be seen that benefits from opening the door are to facilitate transportation for students, 
university workers, and nearby villager to transport from and to the university, strengthen the positive 
relationship between the university and community, which can contribute to community’s positive attitude 
toward the university and university-community partnership, to support the mission of the university to 
develop and service the university, reduce traffic problems in front of the university and accelerate the 
community economic growth nearby the university and the market. 
 The prospect impacts are to provide more risks for robbery in the university and more spaces to 
commit crimes. For the traffic propose, although opening the door can reduce risks for the main road 
accidents, it can lead to urban community and there will be more people to settle down in the future. This 
will cause more traffic problems at Buawat Health Promotion Hospital. While opening the door will 
strengthen economic growth of the community, the nearby community will be effected from pub and bar, 
game online, and gambling business, which tends to be expanded as can be seen in the lesson-learned 
from opening the third door, which can lead to the change of people’s ways of life and environmental 
problems, such as more wastes and water pollution. In addition to this, if there are more constructions and 
no rules for landscape control and waste water discharge channel of the local administration, there will be 
flood problem in the area.  
 The research team finds that opening the door will benefit for all people under the effective 
management condition. Moreover, the worthiness, security, traffic problems, ability in managing the door, 
the accordance to the university plan, the future university development plan, and university policy will 
help develop communities nearby the university if compares to the lesson-learned from opening the third 
door and other doors, and university should have the time frame to consider about this issue. 
 In case that the university decides to open the door, it should have the clear management plan, 
both in short-term and long term by doing agreements with communities, municipalities, dormitory 
entrepreneurs, and private sectors. The effects of opening the fourth door should be monitored. CSR should 
be done with entrepreneurs and local administration. In the case that the university decides not to open 
the door, it should explain the reasons with the communities and have the long-term plan for coping with 
informal transporting channels. 
 
Keywords : Ubon Ratchathani University, the 4th door, Impact 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.สุมาลี เงยวิจิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.วงกต ศรีอุไร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.สายสมร ล าลอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา แฮร์บส์ท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ผาบจันดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.รัชดา โสภาคะยัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา บุดดาดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพศักดิ์ ทีบุญมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชาสันติ ไตรยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยา โชคสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ปริวรรต สมนึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ์ วงบุตดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวกาญจนา ทองทั่ว มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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