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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคือการพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และ 

งานสร้างสรรค์ บนพื ้นฐานนโยบายการส่งเสร ิมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา  

ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งขยายผลต่อยอดสู่การนำมาใช้บูรณาการ จัดการเรียนการสอน 

รับใช้ชุมชน สังคม และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ดีย่ิ งข้ึน 

 การการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

7 th Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development 

(LANC 2022) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที ่ 2 : The 2nd Liberal Arts International 

Conference: (The 2nd LAIC 2022) “Global Classroom: Now and Next” เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ 

ที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา   

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 

  ดังนั้นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าว ขอชื่นชมคณะศิลปศาสตร์ที ่เล็งเห็น

ความสำคัญของการวิจัยโดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประชุมวิชาการ 

ในครั้งน้ีจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า สมดังเจตนารมณ์ที่ต้ังไว้ทุกประการ 

 
 

 

(ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื ่อพัฒนา  
องค์ความรู ้ นำไปสู ่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ ่นและประเทศ  ดังนั ้น การการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน 
ศิลปศาสตร์ ครั ้งที ่ 7 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื ่อการพัฒนาที่ย ั ่งยืน"  7th Liberal Arts National Conference: 
Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LANC 2022) และการประช ุมว ิชาการ 
ระดับนานาชาติด ้านศิลปศาสตร ์คร ั ้งท ี ่  2  : The 2nd Liberal Arts International Conference: (The 2nd LAIC 2022) 
“Global Classroom: Now and Next” ในครั้งนี้ เป็นการสอดรับต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นพื้นที่ในการแสดง
ศักยภาพความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นการเปิดโอกาสสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทางด้านวิจัยและนวัตกรรมให้กับสังคมในวงกว้างมากข้ึน 

ในการจัดการประชุมระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดให้มีการนำเสนอผลงานในสาขาต่าง ๆ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ สะท้อน 
ให้เห็นถึงการวางกลยุทธ์การทำงานด้านวิชาการให้สอดรับกับ Platform การขับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในระยะยาว 20 ปี เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติจริง ใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าทางวิชาการสู่  
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ และเป็นการส่งเสริมการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ย่ิงต่อวงการการศึกษาและสังคม ขออวยพรให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งน้ีสำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ทุกประการ 
          
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์) 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ  การการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน 
ศิลปศาสตร์ ครั ้งที ่ 7 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน"  7th Liberal Arts National Conference: 
Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LANC 2022) และการประช ุมว ิชาการ 
ระดับนานาชาติด ้านศิลปศาสตร ์คร ั ้งท ี ่  2  : The 2nd Liberal Arts International Conference: (The 2nd LAIC 2022) 
“Global Classroom: Now and Next” ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเวทีวิชาการ การร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ 
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั้งบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ร่วมผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสนับสนุนขยายผล
ต่อยอดสู่การนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รับใช้ชุมชน สังคม และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื ่อพัฒนาคุณภาพ  
ทางการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึนถือเป็นภารกิจสำคัญของแวดวงการศึกษา  

การนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติประกอบด้วยภาคบรรยาย (Oral) จํานวน 43 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ 
(Poster) จำนวน 6 ผลงาน รวม 49 ผลงาน ครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คหกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การอาหาร ภาษาต่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 41 ผลงาน ส่วนระดับนานาชาติ จำนวน 9 ผลงาน  
รวมผลงานทั้งสิ้น 99 ผลงาน  

ในนามของประธานคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการ ขอขอบคุณเครือข่ายเจ้าภาพร่วมที ่ร ่วมส่งเสริม  

ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้ร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการในครั้งน้ี ขอขอบคุณ

คณะกรรมการทุกฝ่ายที ่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด ร่วมมือกันจัดเตรียมการประชุมจนทําให้การประชุม  

ทางวิชาการครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งน้ีจะเป็นอีกก้าวหน่ึงที่สำคัญ  

ในการร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

 
 

(ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์  

ประธานคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการ 
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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นศิลปศาสตร ์ครั้งที่ 7 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

7th Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research 
 for Sustainable Development (7th LANC 2022) 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 4 สิงหาคม 2565 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 1  
08.30-09.15 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
09.15-10.00 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
10.00-12.00 น. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องออนไลน์ Zoom 1 : การนำเสนอผลงานสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  
13.00-13.15 น. TH-O-01 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง  

จังหวัดตรัง 
 

ศินีนาฎ พูลเกื้อ 
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13.15-13.30 น. TH-O-02 การปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องด่ืมบริเวณชายหาดชลาทัศน์อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กาญจนพัฐ กลับทับลัง 

13.30-13.45 น. TH-O-03 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาร้าน Dot(ด็อท) ถนนนครนอก อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา 

ธรรมธิดา จันทร์สุข 

13.45-14.00 น. TH-O-04 การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมอันดามนั ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  
ในสถานการณ์โควิด19 

ฝนทิพย์ หนูพันธ ์

14.00-14.15 น. TH-O-05 การศึกษาความพึงพอใจของโครงการส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรี หลังสถานการณ์โควิด-19 

ญาวิณี อภิราชจิตร 

14.15-14.30 น. TH-O-06 ทักษะแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรมภายใต้สภาวะสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

อนิรุทธิ์ เจริญสุข 

14.30-14.45 น. พักการนำเสนอ 
การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
14.45-15.00 น. TH-P-01 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษาเมืองเก่าสงขลา ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
15.00-15.15 น. TH-P-02 คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโยทะกา แอท ขนอม อำเภอขนอม 

จังหวัดนครีธรรมราช 
ไกรวิทย์ เพ็ชรสังข์ 

15.15-15.30 น. TH-P-03 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการร้าน The Bay 
Café อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ชญานิษฐ์ แฟ้มแช้ม 

15.30-15.45 น. TH-P-04 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้าน 
อาหารศิรดา เกาะยอ ในสถานการณ์โควิด-19 

เกษราภรณ์ ปานเพชร 
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ห้องออนไลน์ Zoom 2 : การนำเสนอผลงานสาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร 
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  
13.00-13.15 น. HE-O-01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมแขวนจากใบลาน เอกพจน์ พนาลี 
13.15-13.30 น. HE-O-02 การผลิตเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากข้าว กข43 จุฑามาศ น้อย 
13.30-13.45 น. HE-O-03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตเต้าหู้เสริมโปรตีนเกษตร ศิริขวัญ นนทะสร 
13.45-14.00 น. HE-O-05 การพัฒนาขนมกลีบลำดวนสริมดอกเข็มอบแห้ง มุกดา บุญกิจ 
การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
14.00-14.15 น. HE-P-01 การศึกษาผลของโปรตีนถั่วเหลืองผงต่อลักษณะปรากฏ และองค์ประกอบทางเคมีของฟัดจ์ 

บราวนี่ 
สัญชัย ยอดมณี 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 3 : การนำเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  
13.00-13.15 น. HS-O-01 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก             

โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านกับวิธีการสอนแบบปกติสำหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา 

กฤษดา วะเจดีย์ 

13.15-13.30 น. HS-O-02 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คำสมาส ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ (5Es) ร่วมกับเกม Vonder go ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพิมาน 
พิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 
 

กาสมาวาตี เจ๊ะโอ๊ะ 
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13.30-13.45 น. HS-O-03 กลวิธีการตอบคําถามเพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นบุคคลสาธารณะ 
ของเฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ 

วรวรรณ สุขใส 

13.45-14.00 น. HS-O-04 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว 
ผ่านโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดสงขลา 

ศศินา สระวารี 

14.00-14.15 น. HS-O-06 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ  
SQ4R ร่วมกับเกม Blooket ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  
จังหวัดสตูล 

ไมมูนะฮ์  ไพรชำนาญ 

14.15-14.30 น. HS-O-07 วัจนกรรมคำคมจากละครส้ันสะท้อนสังคมช่อง “ดอยแม่สลอง ส่ือสังคมออนไลน์” ณัฐพร เพชรชัย 
14.30-14.45 น. HS-O-08 ผลกระทบของโรคโควิด -19 ต่อการปรับตัวของการให้บริการแท็กซี่เบนซ์เส้นทาง  

ยะลา–เบตง 
กาวซัทร์ ยูโซ๊ะ 

14.45-15.00 น. HS-O-09 ตรอกซุปมัสยิดกาโบ อัตลักษณ์อาหารผ่านถ้วยซุป เทศบาลนครยะลา นูรไลลา หะยีอุเซ็ง 
15.00-15.15 น. พักการนำเสนอ  
15.15-15.30 น. HS-O-10 การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนผู้สูงอายุ 

เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา 
กิติศักดิ์ ชุมทอง 

15.30-15.45 น. HS-O-11 บทประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมดนตรีรองเง็ง “BLEND” สิราวิชญ์ รัตน์ธาวัลย์ 
15.45-16.00 น. HS-O-12 การผสมผสานแนวคิดดนตรีมโนราห์สู่การประพันธ์บทเพลงสมัยนิยม "รักแหม็ดใจ" ปิติภูมิ ชูสังข์เพชร 
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ห้องออนไลน์ Zoom 4 : การนำเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  
13.00-13.15 น. ST-O-01 การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม “ตามหาหลักฐานอัลเฟรด เวเกเนอร์” เพื่อการจัดการเรียนรู้  

เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี สำหรับนิสิตครูฟิสิกส์ 
มารีนา มะหนิ 

13.15-13.30 น. ST-O-03 การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ต้นน้ำกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วริศรา ผิวนิ่มนวล 

13.30-13.45 น. ST-O-04 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียวลุ่มน้ำตาปี Coconut Village 

กมลทิพย์ สังสิงห์ 

13.45-14.00 น. ST-O-05 การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านมะยิง เกศราภรณ์ เจริญทรัพย์ 
14.00-14.15 น. ST-O-06 การพัฒนาส่ือแอนิเมชันประชาสัมพันธ์โรงแรมกรนีเฮ้าส์นครรีสอร์ท ภาณุพงศ์ ดุวิชาต์ 
14.15-14.30 น. ST-O-07 การพัฒนาระบบ E-Commerce จักสานและเครื่องปั้นดินเผา ณัฐพล ชูเจริญ 
14.30-14.45 น. ST-O-09 การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การฟักไข่ไก่แจ้สวยงาม อมรเทพ นิลรัตน์ 
14.45-15.00 น. ST-O-11 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในบิตคอยน์ 

ด้วยวิธีการตัดกันของเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
ไพโรจน์ เสียงเอก 

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
15.00-15.15 น.  การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเล้ียงแมลงหวี่ด้วยเปลือกทุเรียนและเสริมสีสกัดจากดอกอัญชันสีน้ำเงิน เทพเทวี ทองแป้น 
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วันศุกร์ ท่ี 5 สิงหาคม 2565 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 1 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
09.00-10.30 น. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที 

“Global classroom กับการวิจัยด้านภาษาและนวัตกรรม” 
10.30-12.00 น. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Ts. Zainab binti Ahmad 

“Global Classroom : Now and Next” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องออนไลน์ Zoom 1 : การนำเสนอผลงานสาขาภาษาต่างประเทศ 
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  
13.00-13.15 น. FL-O-02 การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ้ลไซต์ (Google Site) 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศาสนศึกษา 
ฟูรกอน ยาโงะ 

13.15-13.30 น. FL-O-03 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ老 และ แก่ ในเชิงความหมายระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน วริฏฐา เทพนิมิตร 

13.30-13.45 น. FL-O-04 การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการดูภาพยนตร์ : กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนดีนูลอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ซาบีต้า แสละหะสัน 

13.45-14.00 น. FL-O-05 การใช้เพลงผ่านส่ือออนไลน์ YouTube เพื่อพัฒนาทักษะในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ         ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องไทร อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

อมิตา เสียมไหม 

14.00-14.15 น. FL-O-06 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง  
โดยสร้างการเรียนรู้ให้สนุกสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธีระวฒัน์ เหมือนศรีชัย 
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14.15-14.30 น. FL-O-07 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง 
ประเทศ 

กุลิสรา ก้งซ้าย 

14.30-14.45 น. FL-O-08 การวิเคราะห์กลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แอนนา ต้ังกิจเชาวลิต 
14.45-15.00 น. FL-O-09 โครงการการพัฒนาการจดจำคำศัพท์ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 

ของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกช้ันปีท่ี 2 โดยใช้ส่ือการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Wordwall 
นายชัยรัตน์ ศรีคำเครือ 

15.00-15.15 น. FL-O-11 ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการลักลอกวรรณกรรม :  
กรณีศึกษานักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 2 : การนำเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  
13.00-13.15 น. HS-O-13 ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รวิวรรณ พวงสอน 
13.15-13.30 น. HS-O-14 การสะท้อนผลการเรียนรู้รายวิชานิเทศเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ผ่านการเรียนโดยใช้

กรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่างการเรียนการสอนวิธีปกติ ผสมผสาน และแบบออนไลน์ 
พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ 

13.30-13.45 น. HS-O-15 งานวิจัยสร้างสรรค์การประพันธ์ดนตรี:“เงา”ของวัฒนธรรมดนตรีร่วมสมัยภาคใต้ 
และวัฒนธรรมดนตรีจีน 

ณฤพล ต้ังรัตนไพบูลย์ 

13.45-14.00 น. HS-O-16 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษาสงขลา เขต  1 

ชญานี  ขัตติยะมาน 

14.00-14.15 น. HS-O-17 พฤติกรรมการทำงาน และความเช่ือมั่นในความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บุญญา วุทธชูศิลป์ 
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14.15-14.30 น. HS-O-18 คุณค่าท่ีปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง “ภาษิตลุงสอนหลาน” ของ พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู) ปาลิตา เรืองญา 
14.30-14.45 น. HS-O-19 หมอพื้นบ้าน และตำรับยารักษาโรคแบบพื้นบ้าน พื้นท่ีเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา 
อาทิตยา กาหรีมการ 

14.45-15.00 น. HS-P-01 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 

เอกราช มะลิวรรณ์ 
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Schedule  
The 2nd Liberal Arts International Conference: (The 2nd LAIC 2022)  

“Global classroom : Now and Next” 

 
Friday, August 5, 2022 

 

Online Zoom 1  
08.30 a.m.-10.30 a.m. Registration 
10.30 a.m.-12.00 a.m. Keynote presentation by Ts. Zainab binti Ahmad 

“Global Classroom : Now and Next” 
12.00 a.m.-01.00 p.m. Lunch 

Online Zoom 4: Oral Presentation  
Technology in Education 
01.00 p.m.-01.15 p.m. TE-O-01 The English Syntax Website Development of the Linguistics  

Learning Enhancement for the Undergraduates 
Watsapon Klomrat 

01.15 p.m.-01.30 p.m. TE-O-02 The Effectiveness of the Phonology Website for Enhancing the 
Undergraduates' Linguistic Learning 

Romaneeya  
Ruangying 

01.30 p.m.-01.45 p.m. TE-O-03 E-Learning in the Eyes of Writing Students 
 

Mitchelle Juaban 
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01.45 p.m.-02.00 p.m. TE-O-04 Creating an Online Course and Measuring Its Effectiveness: A Course in  
Engineering 
Basic Skills for Bachelor’s Degree Students 

Amondech Inkaew 

02.00 p.m.-02.15 p.m.  Session break  
Language & Culture Studies 
02.15 p.m.-02.30 p.m. LC-O-01 An Investigation of Students’ Attitudes towards Practicing their 

Oral Communication Skills through Impromptu Speaking Activities 
Lauro S. Dequiña, Jr. 

02.30 p.m.-02.45 p.m. LC-O-02 Using a Languaging Curriculum to Enhance Students’ Linguistic and  
Non-linguistic Skills 

Sutharat Puangsing 

02.45 p.m.-03.00 p.m. LC-O-03 The Use of Online Tools in Translation by Thai University Translation 
Students 

Natanan Lertnanawong 

03.00 p.m.-03.15 p.m. LC-O-04 Language speaking ability of Chalatat beach food venders Nutchana  
Prasongchan 

03.00 p.m.-03.15 p.m. LC-O-05 A Study of four Western Expatriates' Cross-Cultural Adjustment 
in Ubon Ratchathani, Thailand 

Nattaya Srisakda 
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กำหนดการ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 4 สิงหาคม 2565 

 

ห้องออนไลน์ Zoom 1  
08.30-09.15 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
09.15-10.00 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
10.00-12.00 น. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องออนไลน์ Zoom 5 : ด้านการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา/ปวส.       
13.00-13.15 น. IN-1-01 ส่ือการสอนเรื่อง อักษรข้างภาษาจีน จุฑามณี มหาสวัสด์ิ 
13.15-13.30 น. IN-1-02 เกมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่งนภา ขุนเพ็ชร 
13.30-13.45 น. IN-1-03 โลกแห่งความฝันลำดับและอนุกรม จิรวัศ ตุลยพงศ์รักษ์ 
13.45-14.00 น. IN-1-05 การพัฒนานวัตกรรม “บอลลูนพี่หมี” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ศริญญา คงศรี 
14.00-14.15 น. IN-1-06 การพัฒนานวัตกรรม “หนนู้อยผู้กล้าท่องทะเล” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ศศิธร คำเลิศ 

14.15-14.30 น. 
พักการนำเสนอ 
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ระดับบุคคลทั่วไป 
14.30-14.45 น. IN-1-07 การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ 

14.45-15.00 น. IN-1-08 ชุดการสอนสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการดูแลผู้ป่วยเอสแอลอี ชุลีพร พรหมพาหกุล 
15.00-15.15 น. IN-1-09 แนวปฏิบัติท่ีดี: การพัฒนาสถานการณ์จำลอง ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กรวิกา บวชชุม 
15.15-15.45 น. ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 

ห้องออนไลน์ Zoom 6 : ด้านภูมิปัญญา ศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรม 
ระดับอุดมศึกษา/ปวส.       
13.00-13.15 น. IN-2-01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกาบกล้วย จินทิมา ใจเย็น 
13.15-13.30 น. IN-2-02 นวัตกรรมชุดก้านดอกพุด วุฒิชัย ล่ิมเกิดสุขวงศ์ 
13.30-13.45 น. IN-2-04 การออกแบบส่ือแอนิเมช่ันแนะนำการใช้ตู้ Kiosk ของท่าเทียบเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ปพิชญา ถาวรจิตร 
13.45-14.00 น. IN-2-05 บล็อกภาษาจีนเพื่อพนักงานโรงแรมต้อนรับส่วนหน้า นัทวนันท์ ไกรนรา 
14.00-14.15 น. IN-2-06 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรช่ัน จำกัด ทิพย์วิมล ทองด้วง 
14.15-14.45 น. ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 

ห้องออนไลน์ Zoom 7 : ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.       
13.00-13.15 น. IN-3-01                           ตัวปั๊มช้อยส์ข้อสอบจากแกรไฟต์ไส้ดินสอกดเหลือใช้ จรรยพร มาตรา 
13.15-13.30 น. IN-3-02                           หุ่นยนต์เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก คาซันดร่า อิสาเบล นาคายา 
13.30-13.45 น. IN-3-03                           ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเสียง ภาพ และวัดระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง ประไพรัตน์ สักกะพลางกูร 
13.45-14.00 น. IN-3-04                           ไอย์คีแอปพลิเคชัน Web 3.0 ขยะแลกโทเคนดิจิทัล เบญญทิพย์ เจริญพงศ์ 
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14.00-14.15 น. IN-3-06                           เครื่องพ่นละอองน้ำจับฝุ่นในอากาศ จิรกร อุ่นอบ 
14.15-14.30 น. IN-3-07                           เครื่องปรับสมดุลน้ำโซล่าเซลล์ มนัส ศิลา 
ระดับอุดมศึกษา/ปวส. 
14.30-14.45 น. พักการนำเสนอ 
14.45-15.00 น. IN-3-08 กล่องบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้จากกาบกล้วย เกล้าฟ้า เสลาหลัก 
15.00-15.15 น. IN-3-09 เตาเผาขยะพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ วสุธา วังชัยศรี 
15.15-15.30 น. IN-3-10 ไข่มุกเพื่อสุขภาพจากพันธุ์ข้าวไทย กุลลดา เพียรเจริญ 
15.30-15.45 น. IN-3-31 เจ้าอย่าเครียดนะกุ้งน้อย ลัทธพล อึ่งทอง 
ระดับบุคคลทั่วไป   
15.45-16.00 น. IN-3-18 สบู่เหลวสำหรับล้างมือเพื่อกำจัดกล่ินยางพารา (ข้ียาง) กุสุมาลย์ น้อยผา 
16.00-16.15 น. IN-3-24 คู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ศรินทรา หมื่นยา 
16.15-16.30 น. IN-3-25 การออกแบบและพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนส่ิงส่งตรวจสำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์: 

การทดสอบระบบต้นแบบ 
บุปผา ส่งศรีบุญสิทธิ์ 

16.30-16.45 น. IN-3-26 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบคลังข้อสอบประมวลความรอบรู้สำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มาริสา ธรรมเสน 

16.45-17.15 น. ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 
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TH-O-01 
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

Guidelines for Community-Based Tourism Development at Ban Namrab 

Bang Sak Subdistrict Kantang District Trang Province 
 

ศินีนาฎ พูลเก้ือ1* พิมพกานต์ ทวีเส้ง1 และ สาวิตรี อนันต์1 

1หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0831692999, Email address: Sineenart.p@rmutsv.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนของชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยข้อมูลเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 300 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลคำนวณเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชุมชน

บ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา จากผลการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวชุมชนบ้าน

น้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅= 4.68) และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว ควรมี  

การวางแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลลัพธ์ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ด้าน  

การพัฒนาการบริการการท่องเที่ยว ควรมีรถโดยสารสาธารณะหรือบริการรับส่งที่เข้าถึงชุมชนเพิ ่มมากขึ้น และด้านการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย และมีรูปแบบน่าสนใจ 

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนบ้านน้ำราบ 

Abstract 
This paper aimed to study community-based tourism management and to study guidelines community-

based tourism development at Ban Namrab, Bang Sak Subdistrict, Kantang District, Trang Province. This 

study was a mixed method of quantitative and qualitative approaches. The findings were as follows: Tourists 

who traveled to Ban Nam Rap Community, Bang Sak Sub-district, Kantang District, Trang Province, had the 

highest level of opinion on the management of community-based tourism at the highest level. Guidelines 

for the development of community-based tourism found that the development of tourist attractions. There 

should be a concrete tourism development plan in the community. The tourism service development 

There should be more public buses or shuttle services that reach the community and tourism promotion 

should increase public relations channels through various digital media and has an interesting pattern. 

Keywords: Guidelines for tourism development, Community-Based Tourism Development,  

    Ban Namrab Community     
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TH-O-02 
การปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณชายหาดชลาทัศน์อำเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
Adaptation of food and beverage operators at Chalathat 

Beach, Muang District, Songkhla Province in the situation  

of the Coronavirus 2019 (COVID-19)  
 

กาญจนพัฐ กลับทับลัง1*  ซันเรีย เกตุมณี1  รอเกต เจะดะ1  บุษรา ทองบริบรูณ์1  อณัฐชา ตำแหม1 และ อริตา ขำนุรักษ์1 
1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 080-6580105, E-mail address: roket4765@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณชายหาดชลาทัศน์

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือเป็นการศึกษาแนวทาง

ในการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณชายหาดชลาทัศน์อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา    การวิจัยน้ี

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบการ

สัมภาษณ์ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องด่ืมบริเวณชายหาดชลาทัศน์อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา จำนวน 9 ร้าน โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และเทคนิคสามเส้า ผลการวิจัย พบว่าจากสถานการณ์  

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารและ

เครื ่องดื ่มบริเวณชายหาดชลาทัศน์ได้รับผลกระทบที่คล้ายๆกัน ส่วนใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นเสียงเดียวกันว่า เมื ่อเกิด

สถานการณ์แพร่ระบาด จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดน้อยลงต่างจากเมื่อก่อน ซึ่ง ส่งผลกระทบในเรื่องรายได้ที่ลดน้อยลง 

รายจ่ายที่เพ่ิมข้ึน ทำให้การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในหลาย ๆ มิติ เช่น การผลิตสินค้า บริการ การตลาด ช่องทางการ

จัดจำหน่าย บุคลากร การเงิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากน้ันการปรับตัวนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง

และความอยู่รอดของกิจการและจากผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการขนาดเล็กจะมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

มากว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

คำสำคัญ: การปรับตัว ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครือ่งด่ืม สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

Abstract 
This research article aims to study the adaptation of food and beverage operators at Chalatat Beach, Muang 

District, Songkhla Province in the situation of the Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak.In-depth interview 

research the tool used for data collection was an interview form. The sample group used in this research 

was a group of food and beverage operators at Chalathat Beach, Muang District, Songkhla Province, 

amounting to 9  shops by using in-depth interview methods. The statistics used for data analysis were data 
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analysis using descriptive statistics and triangulation. The results of the research revealed that the outbreak 

of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Food and beverage operators at Chalatat Beach were similarly 

affected. Most of them gave the same voice in the interview. when an epidemic situation occurs the number 

of customers who come to use the service has decreased,unlike before. Entrepreneurs need to adapt to 

the social environment. The degree of adaptation depends on various environmental factors. Adaptation is 

relevant to a business in many dimensions, such as production of goods, services, marketing, distribution 

channels, personnel, finance, and facilities. if compared to large Operators Small operators are more 

susceptible to external environments than large operators. 

Keywords: Adaptation Food and Beverage Entrepreneurs Coronavirus outbreak situation 2019 
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TH-O-03 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 

กรณีศึกษาร้าน Dot (ด็อท) ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
Factors Component of Marketing Affecting the Consumers’ Decision 

to Choose the Service. Dot café located in Nakhon Nok Road, Muang District, Songkhla 
Province 

 
รวิวรรณ พวงสอน1*  ธรรมธิดา จันทร์สุข1 และ วรภัทร  ฤทธิเดช1 

1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0911614455, E-mail address:  rawiwan.p@rmutsv.ac.th 

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน Dot (ด็อท)  
ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้าน Dot (ด็อท) การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบบังเอิญ เครื่องมือในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน Dot (ด็อท) จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (x̅) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.5  มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.7  อาชีพนักเรียนนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ72.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.17) โดยการเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยสุดได้ดังนี้ ด้านปจจัยดานบุคคล 

(x̅= 4.34) รองลงมา คือ ปจจัยดานกระบวนการ (x̅= 4.29) ปจจัยดานการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (x̅= 4.25)     

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (x̅= 4.21) ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (x̅= 4.18) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  

(x̅= 4.11) และปจจัยดานราคา (x̅= 3.87) ตามลำดับ 
คำสำคัญ: ร้าน Dot (ด็อท)  ผู้บริโภค  ถนนนครนอก  การตัดสินใจ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   

 

Abstract 
The study title was factors component of marketing affecting the consumers’ decision to choose the service. 
Dot café located in Nakhon Nok Road, Muang District, Songkhla Province was chosen as the case study. This 
research was quantity research by using both purposive sampling and accidental sampling. The research instrument 
was questionnaires. The samples in this research were 400 users. The data were analyzed using the following 

statistics: descriptive analysis, frequency, percentage, mean (x̅) and Standard Deviation (S.D.). The research found 
the following: 1. General information was mostly females 67.5 percent with bachelor’s degrees 61.7 percent along 
with being university students 72.5 percent having income lower than 10,000 Baht per month 56.7 percent .The 
marketing mix factors affecting consumers' decision to use the service as a whole were at a high level  

(x̅= 4.17), sorted from highest to lowest average as follows: In terms of human factors (x̅= 4.34), followed 
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by process factors (x̅= 4.29), building factors. d and present physical characteristics (x̅= 4.25), product 

factors (x̅= 4.21), marketing promotion factors (x̅= 4.18), distribution channel factor (x̅= 4.11) and price 

factor (x̅= 3.87), respectively. 
Keywords: Dot Café, Consumer, Nakhon Nok Road, Decision, Marketing Mix 
  



 

9 

TH-O-04 
การศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

ในสถานการณ์โควิด19 
A Study of the Service Quality Development of Andaman Lanta Resort  

in Krabi Province During COVID-19 
 

ฝนทิพย์ หนูพันธ์1*  วรรัตน์ อินนุรักษ์1  ปิยรัตน์ ชุมแก้ว1  พรทิพา บัวบุศ1  และ พรรพษา หมิดแล้1 

1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.:0911614455, E-mail address: rawiwan.p@rmutsv.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท ในสถานการณ์โควิด19 เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใช้แบบสอบถามสำหรับ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเข้าพักในโรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในช่วงสถานการณ์โควิด19 รวมทั้งสิ้นจำนวน 
300 คน เพื ่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพการบริการในสถานการณ์โควิด19 สถิติที ่ใช้ในการวิจัย สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคล ผลการวิจัย พบว่า 1) นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 2) คุณภาพการบริการของโรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในสถานการณ์โควิด19 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยลำดับแรก คือ ด้านการให้ความมั่นใจ รองลงมาคือด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการเข้า
ใจความต้องการของผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และด้านความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ 
ตามลำดับ 
คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ โรงแรม สถานการณ์โควิด 19 
 

Abstract 
This research aims to study 1) To study the adaptation guidelines for service quality development of 
Andaman Lanta Resort during COVID-19. 2) To study the impact of the COVID-19 pandemic on Andaman 
Lanta Resort hotel in Krabi Province. This is qualitative research and use a purposive sampling. Research 
equipment for data collect is questionnaire given to 300 Tourist who stayed at the Andaman Lanta Resort 
in Krabi Province during COVID-19 from year 2020-2021. And Analyze data of the service quality 
development during COVID-19. The Statistics used in the Descriptive Statistics research are Frequency, 

Percentage, Mean (x̅), Standard Deviation and developing and determining tool quality, frequency values 
and percentage values of personal base data. The results of the research The study results found that     
1) Most tourists were female, aged 20-30, single, and university students, Bachelor's degree. 2) The service 
quality development of Andaman Lanta Resort in Krabi province during COVID-19, in overall was very 
highest. The first service quality was Assurance. The further service quality was Tangibility and Empathy, 
Responsiveness and Reliability respectively. 
Keywords: Quality of Service, Hotel, covid 19     
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TH-O-05 
การศึกษาความพึงพอใจของโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปลายบาง  

จังหวัดนนทบุรี หลังสถานการณ์โควิด-19 
A study of Thai Tourists’ Satisfaction with the Public Relationship Media Project to 

Promote Tourism-based Community in Plai-bang Subdistrict, Nontaburi after the 

COVID-19 Pandemic Situation 

 
ญาวิณี อภิราชจิตร1*  นภาพร ตรีเดชา1  อาจรีย์ ทุ่งราช1  วาริท วสยางกูร1 และ อนิรุทธ์ิ เจริญสุข1  

1สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0940821105 , E-mail address:  Yawinee.a@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ ม 

การท่องเท่ียวชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรี หลังสถานการณ์โควิด-19 การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่ีชุมชนปลายบาง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม  พ.ศ. 

2565 จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 400 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็น

แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นครอนบาค เท่ากับ .836 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนปลายบาง จังหวัด

นนทบุรี หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของพื้นที่ของชุมชน ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมของชุมชน 

ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานที่ท่องเท่ียวในชุมชน ด้านการท่องเท่ียวในยุคโควิด-19  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ  สื่อประชาสัมพันธ์  สถานการณ์โควิด-19    

 

Abstract 
This research article aims to study the satisfaction of Thai tourists towards the public relations media project 

to promote tourism in Plai Bang community, Nonthaburi Province After the Covid-19 situation. This study is 

the quantitative research.  The population and sample group were Thai tourists traveling to Plai Bang 

community, Nonthaburi Province from January to March 2022, a total of about 400 people were selected 

by using a simple random sampling method.  The tool was a quality- validated questionnaire with a 

Cronbach's coefficient of confidence of. 836.  Data were analyzed by using descriptive statistics such as 

percentage, mean and standard deviation. The results revealed that the satisfaction of Thai tourists towards 

the Public Relations Media project to promote tourism in the Plai Bang Community, Nonthaburi Province 

after the Covid- 19 situation in all aspects:  Public Relations Media of Community Area, Public Relations 
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Media of Community Activities, Public Relations Media of Community Tourist Attractions and Tourism in the 

Pandemic of COVID-19 were at a very high level. 

Keywords: Satisfaction, Public Relations Media, Covid-19 Situation 
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TH-O-06 
ทักษะแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใต้สภาวะสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
Skills of Thai workers in the tourism and hotel industry under the coronavirus 

epidemic situation (COVID-19). 

อนิรุทธ์ิ เจริญสุข1* และ หทัยรัตน์ สวัสดี1 

1สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0801418946 , E-mail address:  anirut_ja@rmutto.ac.th 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทักษะแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมภายใต้

สภาวะสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การวิเคราะห์ใช้รูปแบบของการวิจัยเอกสารจาก

เอกสารอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เอกสารราชการ บทความ วารสาร งานวิจัย สื่ออิเลคทรอนิคส์ ในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้

วิธีการตีความเอกสาร เพื่อวิเคราะห์และข้อสรุปแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การโรงแรมสู่อนาคตจะต้องพัฒนาทักษะของแรงงานภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้ง Upskill และ Reskill โดยการนํา

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภาคการท่องเท่ียวอย่างเต็มศักยภาพภายใต้บริบทของความปกติใหม่โดยเน้นทักษะในการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ (creativity) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking / design mindset) ทักษะการคิดปรับเปลี่ยนเชิง

ประยุกต์ (adaptive thinking) ทักษะการใช้ เทคโนโลยีดิจ ิท ัล (digital literacy) ทักษะการทำงานร่วมกันเป ็นทีม 

(collaboration) และทักษะในการรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย (cross culture) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศรองรับ

นักท่องเท่ียวที่จะมาถึงหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19  

คำสำคัญ: ทักษะแรงงาน  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

Abstract 
This academic article was purposed to analyze the Skills of Thai workers in the tourism and hotel industry 

under the coronavirus epidemic situation. The analysis uses the form of Documentary Research from 

tourism industry documents, government documents, articles, journals, research papers, electronic media 

in the data analysis Use document interpretation methods in order to analyze and draw conclusions on 

how to develop skills for Thai workers in the tourism and hospitality industry, the future must develop the 

skills of tourism and hospitality workers, both Upskill and Reskill. Were the guideline for development the 

skill of Thai worker in the tourism and hotel industry toward the future. Technology was applied to the 

tourism sector to its full potential in the context of new normal. The development focused on creativity, 

design thinking/design mindset, adaptive thinking, digital literacy, collaboration and cross culture. So that 

increase competitiveness in the tourism and hotel industry, work efficiently and prepare to open the 
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country to accommodate tourists after the outbreak of Covid-19.  

Keywords: Labor skills, Tourism and hotel industry, Coronavirus Virus Disease 2019  
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สาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตรก์ารอาหาร 
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HE-O-01 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมแขวนจากใบลาน 

Product Development of Chandelier from Palm Leaf 
 

เอกพจน์ พนาลี 1*  ธีรนนท์ ล่องหน1  สิรามล วรรณศิลป์1 และ จริยา ทรงพระ1 
1 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 092882712, E-mail address: chariya.s@rmutsv.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบลาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมแขวน  
จากใบลาน และศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์โคมแขวนจากใบลาน เครื่องมือในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมจาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน  97 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบลานอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน  
ด้านลักษณะรูปทรงและความสมส่วน และองค์ประกอบโดยรวมของชิ ้นงาน จำนวน 78 คน ร้อยละ 80.41 รองลงมา 
ด้านวัฒนธรรมทางศาสนามีศ ิลปะที ่ เด ่นชัด จำนวน 72 คน ร ้อยละ 74.22 โดยม ีค ่าเฉล ี ่ยอย ู ่ ในระดับมากที ่สุด  
ด้านลักษณะรูปทรงและความสมส่วน คือ 4.80 รองลงมาด้านองค์ประกอบโดยรวมของชิ้นงาน คือ 4.78 โดยรวมค่าเฉลี่ย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมแขวนจากใบลาน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.70 
คำสำคัญ:  ผลิตภัณฑ์  โคมแขวน  ใบลาน  

 

Abstract 
This research aimed to study the palm leaf chandelier product design process, its development 

and to measure the satisfaction of the product. The research instrument was the questionnaire collected 

from 97 people, chosen by accident random sampling of the deparment of Home Economics Business, 

faculty of Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla, data were analyzed using frequency 

distribution which was expressed as percentage and average. The results of the research showed the highest 

level of satisfaction from 78 people of the sampling group with the product in terms of shape and 

asymmetry and the overall composition of workpiece representing 80.41%, followed by the outstanding 

work art design from 72 people, representing 74.22%, with the highest average value (4.80) in terms of 

appearance, shape and asymmetry, followed by the overall composition of the workpiece (4.78). In total, 

the average value of the palm leaf chandelier product development was 4.70, which was the highest level. 

Keyword: Product, Chandelier, Palm Leaf 
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HE-O-02 
การผลิตเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจากข้าว กข43 

The Production of Healthy Drinks from RD43 
 

จุฑามาศ น้อย1  วรรณนิสา เภาพันธ์1*  ธันยพร สายทอง1 และ นรินทร์ภพ ช่วยการ1 

1หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.:0818062904, E-mail address: wannisa.p@rmutsv.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของข้าว กข43 ต่อน้ำในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากขา้ว 

กข43 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตเครื ่องดื่มเพ่ือ

สุขภาพจากข้าว กข 43 ในการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของข้าว กข43 ต่อน้ำ ได้ทำการทดลองโดยใช้อัตราส่วนที่แตกต่างกัน  

3 ระดับ คือ 0.08:1, 0.1:1 และ 0.12:1 โดยน้ำหนัก ทำการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อคัดเลือกสูตรที่มีคะแนน

การยอมรับมากที่สุด จากการสุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยใช้สเกลวัดความพอดี (5 point Just about right (JAR) scale) ผลการ

ทดลองพบว่า อัตราส่วนของข้าว กข 43 ต่อน้ำท่ี 0.08:1 ได้รับคะแนนการยอมรับมากท่ีสุดในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ 

เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 4.62 4.54 4.70 4.56 และ 4.66 ตามลำดับ โดยมีส่วนผสมของข้าว กข43 80 กรัม 

น้ำตาลจากใบหญ้าหวานสกัด 2 กรัม เจลแลนกัม 0.7 กรัม น้ำสะอาด 1,000 กรัม นำสูตรที่ได้รับคะแนนการยอมรับมากที่สุด

มาคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ พบว่า 1 หน่วยบริโภค 200 มิลลิลิตร มีพลังงานทั้งหมด 31.66 กิโลแคลอรี่ ไขมัน 0.22 กรัม 

โปรตีน 1.24 กรัม คาร์โบไฮเดรต 16.08 กรัม ใยอาหาร 0.12 กรัม วิตามินบี 1 0.02 กรัม ไนอาซีน 0.18 มิลลิกรัม แคลเซียม 

0.6 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 13.2 มิลลิกรัม และ GI 11.5 กรัม และต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าว  

กข43 1 สูตร น้ำหนัก 903 มิลลิลิตร มีค่าเท่ากับ 23  บาท   

คำสำคัญ:  เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ  ข้าว กข43  คุณค่าทางโภชนาการ    

Abstract 
The purposes of this study were: 1) to determine the optimal ratio of RD43 rice to water for the production 
of healthy drinks from RD43 rice and to investigate the consumer satisfaction 2) to analyze nutritional value, 
3) to examine the production costs of healthy drinks from RD43 rice. To find out the optimal ratio of RD43 
rice to water, 3 different ratios were used: 0.08:1, 0.1:1 and 0.12:1 by weight. A sensory quality test was 
performed to select the most acceptance formula from a sample of 50 people using 5 point Just about 
right (JAR) scale. The results of the study revealed that the ratio of RD 43 rice to water at the value of 0.08:1 
received the most acceptance score in terms of color, smell, texture, taste and overall preferences with 
the mean scores 4.62 4.54 4.70 4.56 and 4.66 respectively. The formula consisted of 80 grams of RD43 rice, 
2 grams of stevia leaf extract, 0.7 grams of gellan gum and 1000 grams of water. Hereafter, the most 
accepted formula was used for nutritional value calculate. The results were as follows: one serving which 
is 200 ml contained of 31.66 kilocalorie of energy, 0.22 grams of fat, 1.24 grams of protein, 16.08 grams of 
carbohydrate, 0.12 grams of fiber, 0.22 grams of Vitamin B1, 0.18 grams of niacin, 0.60 grams of calcium, 
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13.20 grams of phosphorus and glycemic index at 11.5. The cost for producing healthy drinks from RD43 
rice, formula weight of 903 millimeters, was 23 Baht. 
Keywords: healthy drinks, RD43 rice, nutrition value 
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HE-O-03 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตเต้าหู้เสริมโปรตีนเกษตร 

Development of Tofu Nuggets fortified with Textured Vegetable Protein 

ศิริขวัญ นนทะสร1  ธันยพร สายทอง1*  วรรณนิสา เภาพันธ์1 และ นรินทร์ภพ ช่วยการ1 
1หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0874752675, E-mail address: thanyaporn.sth@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตเต้าหู้เสริมโปรตีนเกษตร โดยการนำสูตรมาตรฐานของนักเก็ตเต้าหู้ที่ได้

พัฒนามาจากงานวิจัยนักเก็ตจากถ่ัวขาวซึ่งประกอบด้วยเต้าหู้ขาวแข็ง แป้งสาลี แป้งข้าวโพด พริกไทย น้ำตาลทราย ซอสปรุง

รสเจ ซอสปรงุรสเห็ดหอมและน้ำ และใช้ปริมาณที่เหมาะสมของโปรตีนเกษตรจากถั่วเหลืองที่ผลิตจากแป้งถั่วเหลืองพร่อง

ไขมัน 100% โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดของการเสริมโปรตีนในอาหาร โดยแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 20 , 25 และ 30 

จากส่วนผสมทั้งหมด ผลการทดลองพบว่านักเก็ตเต้าหู้เสริมโปรตีนเกษตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด (p≤0.05) คือสูตรที่ 2 ซึ่ง

มีโปรตีนเกษตรร้อยละ 25 จากส่วนผสมทั้งหมด โดยมีคะแนนความชอบรวมเท่ากับ 4.56 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบสูตรที่ 2 

กับสูตรอื่นๆ แล้วนำไปวิเคราะห์ค่าสี ค่าน้ำอิสระ (aw) เน้ือสัมผัสและคุณค่าทางโชนากากร พบว่าสูตรที่ 2 มีค่าความสว่าง (L*) 

ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ต่ำท่ีสุด คือ 17.46 , 4.54 และ 7.53 ตามลำดับ ค่าน้ำอิสระ (aw) มีค่า

เท่ากับ 0.94 การทดสอบแรงเฉือน พบว่า Max. of Shear Force มีค่าเท่ากับ 68.80 kg และ Work of Shear มีค่าเท่ากับ 

235.32 kgsec ซึ่งมีค่าน้อยกว่าสูตรที่ 1 แต่มีค่ามากกว่าสูตรที่ 3 ทั้งน้ีนักเก็ตเต้าหู้เสริมโปรตีนเกษตรที่ระดับร้อยละ 25 ต่อ 1 

หน่วยบริโภค (100 กรัม) มีปริมาณพลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร แคลเซียม  ฟอสฟอรัส เหล็ก เท่ากับ 

281.92 กิโลแคลอรี่ 21.15 กรัม 6 กรัม 35.83 กรัม 3.79 กรัม 110.72 มิลลิกรัม 311.04 มิลลิกรัม และ 5.40 มิลลิกรัม 

ตามลำดับ ต้นทุนในการผลิตนักเก็ตเต้าหู้เสริมโปรตีนเกษตร 5 ชิ้น (100 กรัม) เท่ากับ 57 บาท 

คำสำคัญ: โปรตีนเกษตร  นักเก็ต  เต้าหู้ 

 

Abstract 
This study aims to develop tofu nuggets fortified with textured vegetable protein (TVP). The standard 

formula for tofu nuggets was adapted from white bean nuggets which consists of hard tofu, wheat flour, 

corn starch, pepper, sugar, vegetarian sauce, shiitake mushroom seasoning sauce and water. The optimal 

amount of TVP was based on nutritional claims guideline. TVP is a dry food product that is made from 

defatted soy flour. There were three levels; 20%, 25% and 30% adding to the total ingredients. The results 

showed that the highest score of overall acceptability (p≤0.05) was the second formula containing 25% TVP 

which the score was 4.56. Comparing 25% TVP with the other formula to analyze color, water activity (aw), 

texture and nutrition values, it was found that the second formula showed the lowest level of lightness 

(L*), red (a*), and yellow (b*) as follows 17.46, 4.54 and 7.53, respectively. The water activity was 0.94. The 
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shear test revealed that Max. of Shear Force was 68.80 kg and Work of Shear was 235.32 kgsec. which was 

less than the first formula but greater than the third formula. Based on tofu nuggets fortified with 25% TVP 

per serving (100 g) contains 281.92 kcal of energy, 21.15 grams of protein, 6 grams of fat, 35.83 grams of 

carbohydrates, 3.79 grams of dietary fiber, 110.72 milligrams of calcium, 311.04 milligrams of phosphorus, 

and 5.40 milligrams of iron. The cost of 5 pieces (100 g) of tofu nuggets fortified with TVP is 57 baht 

Keywords: textured vegetable protein, nugget, tofu 
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HE-O-04 
การพัฒนาขนมกลีบลำดวนสริมดอกเข็มอบแห้ง 

Development of Thai Petal Cookie Supplemented by Dried Ixora Flowers 

จุฑารัตน์ สุขสวัสด์ิ1  มุกดา บุญกิจ1  ทิพย์สุดา หมวดเมือง1 และ วันฉัตร ศิริสาร1,2* 

1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0889120616. E-mail address: wanchat.si@skru.ac.th 

บทคัดย่อ 
ขนมกลีบลำดวนเป็นขนมไทยที่หากินได้ค่อนข้างยาก และคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่หลากหลาย งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาขนมกลีบลําดวนโดยเสริมกลีบดอกเข็มอบแห้งสีแดงและสีเหลือง ที่ร้อยละ 1.8 (% W/W) โดยน้ำหนัก ที่บริเวณเกสร

กลมตรงกลางของขนมกลีบลำดวน ร้อยละ 3.6 (% W/W) โดยน้ำหนัก ที่บริเวณกลีบดอกของขนมกลีบลำดวน และที่ร้อยละ 

5.4 (% W/W) โดยน้ำหนัก ที่บริเวณทั้งเกสรและกลีบดอกของขนมกลีบลำดวน ขนมกลีบลำดวนถูกทดสอบการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9 ระดับ (9-point hedonic Scale) ผลการศึกษาพบว่าการเสริมดอกเข็ม

สีเหลืองอบแห้งร้อยละ 1.8 ในเกสรของขนมกลีบลําดวน ได้รับคะแนน การยอมรับจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุด และได้รับ

ความชอบโดยรวมที่ระดับคะแนน 8.50 ± 0.71 โดยมีค่าความชอบในลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส 

เท่ากับ 8.02 ± 0.91, 8.12 ± 0.87, 8.08 ± 1.07, 8.08 ± 1.07, 7.98 ± 0.94 และ 8.02 ± 0.94 ตามลำดับ ซี่งมีคะแนนการ

ยอมรับอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก แต่เมื่อทำการเพิ่มปริมาณดอกเข็มในสัดส่วนที่เพิ่มจะพบว่า ขนมกลีบลำดวนจะ

แห้งและไม่สามารถปั้นข้ึนรูปได้  

คําสําคัญ: ดอกเข็มอบแห้ง  ขนมกลีบลําดวน 

Abstract 
Thai petal cookie has not been popular as it is not widely found locally, and the nutritional proportion 

contains only carbohydrate and lipid. The objective of this research was to develop Thai petal cookie 

supplemented by dried red and yellow Ixora flowers at 1.8 per cent by weight at the center of the cookie, 

at 3.6 per cent by weight at the petals of the cookie and at 5.4 per cent by weight at both the center and 

petals of the cookie. The developed Thai petal cookies was investigated by 9-point hedonic scale for 

satisfaction. The cookie with 1.8 per cent by weight supplemented by the yellow Ixora flowers at the center 

had the most acceptance score with the overall acceptance score was at 8.50+0.71. Other results for 

appearance, color, scent, scent and taste, taste and texture were 8.02 ± 0.91, 8.12 ± 0.87, 8.08 ± 1.07, 8.08 

± 1.07, 7.98 ± 0.94 and 8.02 ± 0.94 respectively. The acceptance score was ranked by between moderate 

to high. However, it was unable to mold the cookies when more dried Ixora flowers were added.  

Keywords: Dried Ixora flowers, Thai petal cookie. 
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สาขาภาษาตา่งประเทศ 
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FL-O-02 
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเก้ิลไซต์ (Google Site)  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศาสนศึกษา 
Learning English Vocabulary from English Fairy Tales through  

Google Site for Secondary 1 School Students, Sasnasuksa School 
 

ฟูรกอน ยาโงะ1*  อัสมะ เจะสามะ1  อะสัด อุลลอฮ ซาฮิล1 และ กิตติยา พิศุทธางกูร1 

1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0948817220, E-mail address: furkorn.y@rmutsvmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของสื ่อนิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ ้ลไซต์  สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศาสนศึกษา 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนศาสนศึกษา หลังจากดูสื่อนิทานภาษาอังกฤษ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศาสนศึกษาท่ีมีต่อสื่อนิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ้ลไซต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศาสนศึกษา ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
ระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อนิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ้ลไซต์ 
(Google Site) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเรื ่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อนิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ้ลไซต์ (Google Site) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่าที (t-test depedent) แบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน  ผลการวิจัยพบว่า สื่อนิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ้ลไซต์ (Google Site) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.21/84.04 สูงกว่าเกณฑ์ที ่กําหนด 80/80 การเรียนรู ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื ่อนิทาน
ภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ้ลไซต์ (Google Site) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากดูสื่อนิทานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อนิทานภาษาอังกฤษผ่านกูเกิ้ลไซต์ 
(Google Site) เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คำสำคัญ: การเรียนรู้  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ความพึงพอใจ 

 
Abstract 

This research aimed 1) to study the effectiveness of fairy tales media for secondary 1 students’ vocabulary 
learning through Google Site at Sasnasuksa School 2) to study the achievements of learning English 
vocabulary of secondary 1 school students at Sasnasuksa after learning through English fairy tales media 3) 
to study the secondary 1 students’ satisfaction towards the English fairy tales media. The samples used in 
the research were 33 secondary 1 students at Sasnasuksa School, Tabing sub-district, Saiburi district, Pattani 
in semester 2 academic year 2021 selected by using a purposive sampling. The period of the study were 2 
hours a week for 3 weeks. The instruments used in the research were English fairy tales media, pre-test, 
post-test, and exercises during English vocabulary lessons and a questionnaire measuring students 
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satisfaction towards English fairy tales media via Google Site. Data analysis used in this study included 
averages ( ̅ ), standard deviation (S.D.), 80/80 efficiency indices and dependent t-test. The research showed 
that the effectiveness of fairy tales media for secondary 1 students’ vocabulary learning through Google 
Site was 81.21/84.04 which was above the standard set of efficiency (E1/E2) 80/80.  The student participants’ 
post- test mean scores after using English fairy tales media through Google site was higher than their pre-
test mean scores significantly at the level .05. The mean scores of students' satisfaction towards English 
fairy tales media through Google Site was 4.60, which was the highest level of satisfaction. 
Keywords: Learning, English Vocabulary, Satisfaction 
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FL-O-03 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ老 และ แก่ ในเชิงความหมายระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน 

The Comparative Analysis of老 and kæ̀ in the Aspect of Meaning between  

Thai and Chinese 

 
วริฏฐา เทพนิมิตร1*  ฐปนี รัตนเลิศ2 และ ธนะกาญจน์ พัทบุรี2 

1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0899754663, E-mail address: varidta.t@rmutsv.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความหมายและเปรียบเทียบการใช้คำว่า “老” ในภาษาจีนและคำว่า “แก่” ใน

ภาษาไทย ซึ่งคำว่า “老” ในภาษาจีนและคำว่า “แก่” ในภาษาไทย เดิมมีความหมายว่าแก่และชรา เน่ืองด้วยการเปลี่ยนแปลง

ทางความหมาย จึงทำให้มีความหมายอื่นแฝงอยู่ด้วยนอกเหนือจากคำว่าแก่ เช่น ล้าสมัย ในกรณีของ “老” ในภาษาจีนจะมี

ความหมายว่า แก่ ชรา เก่า ล้าสมัย มักจะ มาก  นอกจากน้ี การใช้คำว่า “老” ในภาษาจีนและคำว่า “แก่” ในภาษาไทย

จะต้องดูชนิดของคำ เน่ืองจากการใช้คำดังกล่าวทั้งสองคำ จะต้องพิจารณาบริบทของคำ จากการศึกษาในครัง้น้ีพบว่าคำว่า “

老” ในภาษาจีนและคำว่า “แก่” ในภาษาไทยมีความคล้ายคลงึกัน โดยพ้ืนฐานหลักจะแปลว่า ‘แก่’ และ ‘ชรา’ ดังน้ัน 

งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เรียนภาษาจีนและเป็นการวิเคราะห์แบบลักษณ์ทางภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนใน

แง่ของความหมายเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

คำสำคัญ: 老 แก่ ภาษาจีน ภาษาไทย การวิเคราะห์เปรยีบเทียบ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the meaning and to compare the use of the word老 “Old” in 

Chinese and the word / kæ̀ / “Old” in Thai. The word kæ̀ originally means ‘ripe’ (fruits) and ‘old’ (human 

or object age). Due to change the meaning, it also conveys a different meaning which is ‘being out of date’. 

In case of the word老, it contains the meaning of being ‘ripe’ (fruits), ‘old’ (human or object age), ‘out of 

date’, ‘often’, ‘very’. Besides, the part of speech of these two words should be considered when using 

them since they rely on a context. The results indicated the word老 and kæ ̀are fundamentally alike in 

terms of their original meaning ‘old’. This current research can be beneficial for those who study Chinese, 

and it reveals the analysis of the language typology between of Thai and Chinese in the aspect of meaning 

change for educational purposes. 

Keywords: Old in Chinese, Old in Thai, Chinese, Thai, Comparative analysis 

  



 

25 

FL-O-04 
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการดูภาพยนตร์: กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนดีนูลอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
Learning English Vocabulary Via Watching Movies: A case Study for Upper 

Secondary 6 Students of Deenul Islam School, Chana District, Songkhla Province 
 

ซาบีต้า แสละหะสัน1  วัลยา มัจฉาวานิช1*  ศรุต้า เหลดเหม1 และ กาญจนารัติ อุไรรัตน์1 
1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0618980398, E-mail address: Laddavall@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษผ่านการดูภาพยนตร์ และประเมินความพึงพอใจใน
การพัฒนาทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านสื่อภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดีนูลอิสลาม 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สื่อ
ภาพยนตร์จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง Interstella และเรื่อง Johnny English Reborn แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านสื ่อภาพยนตร์ในก ารพัฒนาทักษะคำศัพท์
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่า T-test ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านการดูภาพยนตร์ของนักเรียนหลังเรียน (�̅�=36.52, 
S.D.=6.84) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับที่ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะคำศัพท์
ภาษาอังกฤษภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านเนื้อหาและการนำความรู้ไปใช้ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการดูภาพยนตร์
สามารถเพิ่มทักษะคำศัพท์อังกฤษได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาความรู้เหล่านี้เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอนาคตได้อีก
ด้วย 
คำสำคัญ: การเรียนรู้  คำศัพท์  ภาพยนตร์ 

Abstract 
This research aimed to study the achievement of learning English vocabulary through watching movies, and 
measure the satisfaction on the development of learning English vocabulary skills through movies media. 
The participants of this study were 36 students of Deenul Islam School, Chana District, Songkhla Province 
that were selected by purposive sampling. The research instruments used for data collection included 2 
movies; Interstellar and Johnny English Reborn, an English vocabulary pretest and posttest, and a 

satisfaction assessment form. Data were analyzed for Percentage (%), Mean (x̅), Standard Deviation (S.D.), 
and T-test. The finding of the students' learning achievement of learning English vocabulary through 

watching movies was (x̅=36.52, S.D.=6.84) which was significantly higher than before at .05. The students 
had a high level of satisfaction in improving their English vocabulary skills in terms of content and application 
of knowledge. The study concluded that watching movies can increase English vocabulary skills. In addition, 
it can also develop this knowledge for learning the English language in the future. The students had a high 
level of satisfaction in improving their English vocabulary skills in terms of content and application of 
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knowledge. The study concluded that watching movies can increase English vocabulary skills. In addition, 
it can also develop this knowledge for learning the English language in the future. 
Keywords: Learning, English vocabulary, movies 
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FL-O-05 
การใช้เพลงผ่านสื่อออนไลน์ YouTube เพือ่พฒันาทักษะในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องไทร อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
Using Music via YouTube Online Media to Improve English Vocabulary 

Memorization Skills of Students at Ban Chong Sai School,  
Thungwa District, Satun Province 

 
อมิตา เสียมไหม1*  กนกพิชญ์ สุขวรรณ1 และ กาญจนารัติ อุไรรัตน์1 

1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0869460909, E-mail address: amitta18147@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
สื่อออนไลน์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเรียนรู้และการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายข้ึน ดังน้ันจึงศึกษาการใช้เพลงผ่านสื่อ
ออนไลน์ YouTube เพ่ือพัฒนาทักษะในการจดจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องไทร   ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปรียบเทียบทักษะด้านการจดจําคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการฟังเพลงภาษาอังกฤษ
ผ่านสื ่อ YouTube และเพื ่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู ้จากการฟังเพลงภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 
YouTube กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านช่องไทร อําเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล 
จํานวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและรวบรวมข้อมูลคือ เพลงภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 
YouTube แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test จากการศึกษาพบว่าการใช้แบบทดสอบการจดจําคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวด
ต่าง ๆ โดยการฟังเพลงผ่านสื่อออนไลน์ YouTube เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เพลงผ่านสื่อออนไลน์ YouTube 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (x̅ =4.58, S.D.=0.09) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการฟังเพลงผ่านสื่อออนไลน์ 
YouTube ช่วยพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ 
 คำสำคัญ: เพลง  สื่อออนไลน์  ทักษะการจดจำคำศัพท ์

 

Abstract 
Online media is an important part of helping to learn and remember English words easier. Therefore, study 
usingMusic via YouTube Online Media to Improve English Vocabulary Memorization Skills of Students at    
Ban Chong Sai School, Thungwa District, Satun Province.The objectives were to assess the students' 
satisfaction with learning from listening to English songs on YouTube and to compare students' English 
vocabulary memorizing skills before and after learning from listening to English songs on YouTube. media 
on YouTube Prathomsuksa 6 students from Ban Chong Sai School were employed in this study. There were 
16 persons by choosing a specific in Thung Wa District, Satun Province. English songs were used as research 
and data collection instruments via online media Youtube. Pre- and post-study tests on the YouTube 
Satisfaction Questionnaire The percentage, mean, and standard deviation, as well as the T-test, were all 
used in the study. The research found that listening to music through online media improved English word 
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memorization in multiple categories. YouTube When comparing scores before and after school, it was 
discovered that the scores after school were much higher at the .01 level, and the children were most 
satisfied with using music through online media, including YouTube. (x̅=4.58, S.D.=0.09) was the total mean. 
According to the findings, pupils' English vocabulary recognition skills improve when they listen to music 
via YouTube online media. 
Keywords: music, online media, vocabulary memorization skills 
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FL-O-06 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง  

โดยสร้างการเรียนรู้ให้สนุกสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
Integrated Teaching and Learning English through Digital Technologies and  
Practical Training While Making Learning Fun for Social Science Students of  

Rajamangala University of Technology 

 

ขวัญฤทัย บุญยะเสนา1  ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย2*  สุนันทา ชูตินันท์3  Peter A. Foabeh1  Francisco Martinez Mora4  

เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง5  นฤมล พัวไพบูลย์6  ปริญญา มากลิ่น1 และ นิสิต คำพิกุล7  
1หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3นักวิชาการอิสระ 

4 The Department of Economics, School of Business, The University of Leicester, U.K. 
5สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

6สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
7สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0868916640, E-mail address: thirawat.m@en.rmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนักศึกษาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้วิจัยทำการวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษา เพื ่อนำมา

ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) แบบสองภาษาสำหรับวิชาทฤษฎีเกม ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 สำหรับกลุ่มนักศึกษาจำนวน 23 คน (กลุ่มทดลอง) นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ใน

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าเกิดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนดังกล่าวจากชุด

กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสอนแบบโปรแกรม การระดมสมอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

การทำโครงการขนาดเล็ก ผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับความสนุก จากการประเมินผล

การเรียนรู้อย่างเป็นทางการโดยใช้ผลการการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย 

พบว่า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มน้ีดีข้ึนอย่างมาก เมื่อเทียบกับนักเรียนในสาขาวิชาเดียวกันกับปีที่แล้ว

จำนวน 21 คน (กลุ่มควบคุม) เราพบว่านักเรียนที่ได้รับการรักษามีคะแนนสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 

นักศึกษาทุกคนในกลุ่มทดลองสอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีคะแนนมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ในทางตรงกันข้ามไม่

มีนักเรียนจากกลุ่มควบคุมสอบผ่าน จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมการสอนของ CLIL สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ได้อย่างมีนัยสำคัญ และเชื่อว่าควรขยายผลไปสู่วิชาอื่น ๆ ต่อไป 

คำสำคัญ: ภาษาอังกฤษ  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เทคโนโลยีดิจิทัล  การฝึกปฏิบัติจรงิ  

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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Abstract 
This research aims to create a model for integrated English language teaching and learning with digital 

technology and practical training for social science students of Rajamangala University of Technology. We 

conducted qualitative research and collected in-depth interviews from experts in the field of English 

language teaching, English teachers and students to design a Bilingual Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) programme for a Game Theory course in the first semester of the academic year 2021. This 

was delivered to a treatment group of 23 students (experimental group). Data from the treatment group 

were collected during the online teaching and learning process. Results showed that the learning outcomes 

were achieved thanks to a series of activities including  lectures, discussions, programmed instruction, 

brainstorming, self-learning and by conducting mini-learning projects with digital technology and practical 

training. Emphasis was put on students having fun. We formally evaluated the intervention using student 

results in the university-wide English Exit Exam. The English communication skills of this group of students 

clearly improved when compared to the 21 students in the same subject area from the previous year 

(control group). We found that treated students had significantly higher scores than the students in the 

control group. All students in the treatment group satisfied the criteria stipulated by the university and so 

passed the exit exam while scoring higher than 60 percent. In sharp contrast, no students from the control 

group were able to pass the exit exam. We conclude that the CLIL teaching programme can significantly 

improve the English language skills of students, and  believe it should be extended to other subjects. 

Keywords: English language, integrated teaching and learning, digital technologies, practical training,   

                Rajamangala University of Technology 
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FL-O-07 
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

Academic English Reading Strategies Used by EFL Undergraduate Students 
 
กุลิสรา ก้งซ้าย1  ซีตีบัรกิต พาลาบูเกะ1 และ สลิลา เพ็ชรทอง1* 

                                                                                                 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
                                                                                *ผู้รบัผิดชอบบทความ Tel: 0616350951, Email: salila.vo@skru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชาการอ่านเชิงวิชาการ จำนวน
ทั้งหมด 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามกลวิธีการอ่านเชิงวิชาการ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 

30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการ

ใช้กลวิธีการอ่านเชิงวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.14) และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลวิธี พบว่ากลวิธีที่มีแนวโน้ม

การใช้มากที่สุด คือ กลวิธีการอ่านแบบองค์รวม (GLOB) (x̅=4.18) รองลงมา คือ กลวิธีการอ่านที่ใช้สนับสนุน (SUP) 

(x̅=4.12) และกลวิธีการอ่านที่ใช้แก้ปัญหา (PROB) (x̅=4.11) เป็นกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการอ่านใน
แต่ละข้ันตอนอาศัยกลวิธีการอ่านที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การออกแบบกิจกรรมการอ่านที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกใช้กลวิธีการ
อ่านที่เหมาะสมในแต่ละข้ันของการอ่านจึงจำเป็นต่อการพัฒนาการอ่าน 
คำสำคัญ: กลวิธีการอ่าน การอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

Abstract 
The purpose of this study was to study academic English reading strategies employed by EFL undergraduate 
students. The sample were 45 third-year English majors, Faculty of Humanities and Social Sciences at 
Songkhla Rajabhat University enrolling in the Academic Reading course in the first semester of the academic 
year 2021. The instrument used in this study was a 30-item questionnaire on academic reading strategies 

scored on a five-point Likert scale. The data were analyzed statistically using mean (x̅) and standard 
deviation (S.D.). The results showed that the students used the overall academic reading strategies at a high 

level (x̅=4.14). Among the three different groups of strategies, students had more tendency toward the 

usage of Global Reading Strategies (x̅=4.18) than Support Reading Strategies (x̅=4.12) and Problem Solving 

Strategies (x̅=4.11) were the least used strategies. According to the findings, each stage of reading was dealt 
with using different reading strategies. Thus, reading activities should be designed in a way to make it 
possible for the students to pick up any of these strategies which can enhance their reading skills.  
Keywords: Reading strategies, English reading, academic reading, EFL 
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FL-O-08 
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

An Analysis of Strategies Used in English-Thai Idioms Translation in English Songs 
 

แอนนา ต้ังกิจเชาวลิต1*  ทิพย์วิมล ทองด้วง1  ปวันรัตน์ สีสว่าง1 และ บุญรัตน์ ดุกหลิ่ม1  

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0637736629, E-mail address: anna.t@rmutsvmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การแปลสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมีความสำคัญเน่ืองจากการแปลสำนวนไม่สามารถแปลตรง

ตัวได้ จำเป็นต้องใช้กลวิธีการแปลที่เหมาะสมเพ่ือสื่อสารความหมายตามต้นฉบับแก่ผู้อ่าน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิเคราะห์กลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากเว็บไซต์ Aelitaxtranslate โดยใช้สำนวนทั้งหมด 69 สำนวน 

จากเพลงภาษาอังกฤษจำนวน 34 เพลงซึ่งแปลโดยเว็บไซต์ Aelitaxtranslate เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้กลวิธีการแปลของ Newmark (1988) ผลการวิจัยพบว่า ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลตามต้นฉบับมากที่สุด (43.48 %) 

และใช้กลวิธีการแปลแบบเอาความน้อยที่สุด (1.45 %) จึงสรุปได้ว่าผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลตามต้นฉบับมากที่สุด 

เน่ืองจากกลวิธีดังกล่าวสามารถสื่อสารความหมายที่แท้จริงของภาษาต้นฉบับเพ่ือที่ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจความหมายได้ง่าย

และครบถ้วน 

คำสำคญั: กลวิธี  สำนวน  การแปล  เพลงภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 

An idiom translation of English songs into the Thai language is important because idioms cannot be 

translated directly, then it is necessary to use suitable translation strategies to communicate the original 

meaning for readers. The objective of this study was to analyze strategies used in English-Thai idioms 

translation by the Aelitaxtranslate website. 69 English idioms from 34 English songs that were translated by 

the Aelitaxtranslate website were analyzed in this study based on Newmark's translation strategies.  The 

findings revealed that the strategy of faithful translation was highly used (43.48 %). The free translation 

strategy was used at the lowest frequency (1.45 %). The study concluded that the translator used faithful 

translation strategy most often because it can convey the literal meaning of the source language for readers 

to understand the meaning more easily and completely. 

Keywords: Strategies, Idioms, Translation, English Songs 
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FL-O-09 
โครงการการพัฒนาการจดจำคำศัพท์ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ ์

ของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกช้ันปีที่ 2 โดยใช้สื่อการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Wordwall 
Vocabulary Development in English from Newspapers 

of the 2nd Year Students of Army Band 
Using Online Learning Materials via the Wordwall Website 

 
ชัยรัตน์ ศรีคำเครือ1 และ กรกัญจน์ เกตุพันธ์ุ1* 

1สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0979241924, E-mail address: kornkan.ket@rmutto.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อใช้เกมพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 2) เพื่อให้
นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ได้ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจดจำคำศัพท์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ก่อนเรียนและหลังการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้เกม กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงการ
นี้ คือ นักเรียนดุริยางค์ทหารบกชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ทั้งห้องเรียน จำนวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ 1) กิจกรรมเกมผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Wordwall จำนวน 5 เกม 2) แบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลสรุปของโครงการพบว่า 1) นักเรียนมีการพัฒนาการจดจำคำศัพท์
ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์โดยใช้เกม 2) นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษจาก
หนังสือพิมพ์ได้ 3) นักเรียนมีความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้เกมบนเว็บไซต์ Wordwall หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลการทดสอบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับผู้เรียนในรายวิชาอื่น  ๆได้ 
คำสำคัญ: การจดจำคำศัพท์  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  เว็บไซต์ Wordwall 
 

Abstract 
This project created with three objectives 1) To use the game to develop memorization of English vocabulary in English 
from Newspapers. 2) To help students memorize vocabulary in English from Newspapers. 3) To compare the ability to 
memorize vocabulary in English from Newspapers, before and after learning through online learning materials using games. 
The target and sample group in this project was the whole classroom of 2nd year students of Army Band, 2nd semester 
of the academic year 2021 of the Royal Thai Army Band School. The total was 60 students. The tools were 1) 5 games 
activities through online learning media via Wordwall website. 2) Pretest and posttest. The statistics for analyzing the data 
were percentage and mean. The results of the project revealed that 1) The students have improved memorization of 
English vocabulary in English from Newspapers by using games. 2) The students can memorize English vocabulary in 
English from Newspapers. 3) After learning English vocabulary through online learning material using games on Wordwall 
website, the test result is higher than before with 12 percent increase. Recommendations: Learning management using 
online materials, teachers can apply it to students in other subjects. 
Keywords: memorizing words, online learning materials, Wordwall website      
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FL-O-11 
ความเข้าใจของนักศึกษาเก่ียวกับการลักลอกวรรณกรรม:  

กรณีศึกษานักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย  
Students' Understanding of Plagiarism: A Case Study of Third-Year English Major 

Students at a University in Thailand 
 

รุ่งนภา ขุนเพ็ชร1*  รุ่งตะวัน แก้วมณี1 และ พัลลภา คทายุทธ1  
1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0646170544, E-mail address: rnpk2542@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาต่างประเทศ 

เก่ียวกับการลักลอกวรรณกรรมก่อนและหลังการเรียนรู้เรื่องการลักลอกวรรณกรรม ผ่านบล็อกออนไลน์ 2) เพ่ือศึกษาเหตุผลที่

ส่งผลให้เกิดการลักลอกวรรณกรรมของกลุ่มตัวอย่างและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บล็อกออนไลน์ 

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัด

สงขลา จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) การทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) แบบสอบถามเหตุผลของการลักลอกวรรณกรรม และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บล็อก

ออนไลน์ งานวิจัยเรื่องน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และค่าความแตกต่าง 

(T-Test) จากการวิจัยพบว่า 1) ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนต่างจากผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (p=0.00) 2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อมีการใส่อ้างอิง ถือว่าข้อความน้ันไม่เข้าข่ายการลักลอกวรรณกรรม 

โดยไม่ได้ตระหนักถึงวิธีการอ้างอิงที่ถูกต้อง 3) เหตุผลของการลักลอกวรรณกรรมที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุดคือปัจจุบันทั้ง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ทำให้ง่ายต่อการนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ (x̅= 4.57 S.D.=0.70) และ 4) ความ

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บล็อกออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.60 S.D.=0.60) จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้เรื่องการลัก

ลอกวรรณกรรม (plagiarism) ผ่านการใช้บล็อกออนไลน์ (Blog Online) มีประสิทธิภาพต่อกลุ่มตัวอย่างและสามารถพัฒนา

นำไปปรับใช้ในด้านการศึกษาได้ 

คำสำคัญ: การลักลอกวรรณกรรม  บล็อกออนไลน์  วรรณกรรม  การอ้างอิง 
 

Abstract 

The purposes of this study were 1) to study the understanding of plagiarism of the 3rd year undergraduate 

students before and after learning through an online blog, 2) to study the reasons to plagiarise of the 

students, and 3) to study students' satisfaction with the online blog. The researcher employed online blog 

for instructional media. The participants of this study were 97 third-year students in the Foreign Languages 

Department at a university in Songkhla province. Five research instruments were employed in this study: 
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an online blog regarding plagiarism, a pre-test, a post-test, a questionnaire regarding reasons to plagiarise, 

and a satisfaction questionnaire. Data were analyzed by using the statistical mean score, standard deviations, 

percentage and t-test dependent. The results of the study were as follows: 1) the students’ posttest score 

was significantly different comparing to their pretest score (p=0.00), 2) most of the samples misunderstood 

that when they put references, it is not plagiarism; 3) that the current advancement of technology and the 

Internet makes them plagiarise more easier was at highly agreed (x̅= 4.57 S.D.= 0.70); and 4) The students' 

satisfaction with the online blog was at the highest level ( x̅= 4.60 S.D.=0.60) .  In conclusion, the findings 

found that the plagiarism blog can be another efficient option for avoiding and learning plagiarism. 

Moreover, it can be utilized in various learning situations.  

Keywords: Plagiarism, Literary, Online blog, Referencing 
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HS-O-01 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 

โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านกับวิธีการสอนแบบปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา 

Comparison of learning achievements in Thai literature titled Ramayana episode 
NaraiPrabnontok By using teaching methods, the classroom style is reversed with the 
normal teaching method. For students in Mathayom 2 at Hat Yai Wittayakarn School, 

Songkhla Province 
 

       กฤษดา วะเจดีย์1* และ มนตรี มีเนียม2*  
   1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 2รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  

         คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
    *ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 096-9832499, E-mail address: kritsada.waj018@hu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านกับ
วิธีการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาคาร จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน รวม 40 คน ดำเนินการโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย Simple 
Random Sampling โดยการสุ่มจับสลากเลือกห้องเรียน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย หัวข้อการเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบห้องเรียน
กลับด้านและวิธีการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบน
นทก ทดสอบก่อน-หลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย Mean ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.การทดสอบที
แบบไม่เป็นอิสระ dependent t-test   ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
12.85 และประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.60 และเมื่อนำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบวัด
ความสามารถทางการเรียน เปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบค่าที t เท่ากับ 2.607  พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธีการสอนรูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คำสำคัญ: วรรณคดีไทย  รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  ห้องเรียนกลับด้าน  วิธีสอนแบบปกติ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to compare the learning achievements of Thai literature titled Ramakian: 
NaraiPrapNonthok of Mathayom Suksa 2 students at Hat Yai Wittayakarn School, Songkhla Province by using 
a classroom-style teaching method. reversed with normal teaching methods The samples used in this 
research were Mathayomsuksa 2 students, academic year 2021, Hat Yai Wittayakarn School, Songkhla 
Province. 2 classrooms, 20 students each, a total of 40 students. The process was carried out using a simple 
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random sampling method by randomly drawing a lottery to select the classrooms. The tools used in the 
research were Learning Management Plan for Thai Language Learning Group The topic of learning Thai 
literature on Ramayana: NaraiPrabonnontok by using the teaching method, the classroom style is reversed 
and the normal teaching method. A test to measure learning achievement in Thai literature titled Ramayana 
episode Narai Prabonnontok Test before and after class The statistics used to analyze the data were mean, 
standard deviation (S.D.), dependent t-test. The results showed that the efficiency of the inverted classroom 
teaching method was an average of 12.85 and the efficiency of the normal teaching method was an average 
of 11.60. Compared with the t (t) test of 2.607, it was found that the mean by using the teaching method 
of classroom style was higher than that. normal teaching method statistically significant at the .01 level. 
Keywords: Thai Literature, Ramayana Episode NaraiPrabonnok, Inverted Classroom, Normal Teaching 

Methods 
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HS-O-02 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง คำสมาส ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

ร่วมกับเกม Vonder go ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 
The development of learning achievements on the subject of compound words by using inquiry 

based learning (5Es) with the vonder go game of Mathayomsuksa 2 students at 

Phimanphitthayasan School, Satun Province 
 

กาสมาวาตี เจ๊ะโอ๊ะ1* และ อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์1  
1หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0924825124, E-mail address: kasmawati.che079@hu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบจำลองการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง คำสมาส ด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) ร่วมกับเกม Vonder go ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิมานพิทยา

สรรค์ จังหวัดสตูล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คําสมาส ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเกม Vonder go กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2564  จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 40 คน ซึ ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

แผนการจัดการเรียนรู ้เรื ่อง คําสมาส ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5Es) ร่วมกับเกม Vonder go 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง คําสมาส  และแบบประเมินวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้เรื่อง คําสมาส ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเกม Vonder go สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย

พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเกม Vonder go หลังเรียน (x̅ = 

24.20, S.D.= 3.29) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 14.67, S.D.= 4.89) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว้ สำหรับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้เรื่อง คำสมาส ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ

เกม Vonder go โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ (x̅ = 4.51, S.D.= 0.65) 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คำสมาส  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เกม Vonder go 

 

Abstract  
The purpose of pre experimental designs were to develop learning achievement on the subject of compound 

words by using Inquiry based learning (5Es) with the Vonder go game of Mathayomsuksa 2 students at Phimanphitthayasan 

School, Satun Province. And to study the satisfaction toward learning management on compound  words  by using 

Inquiry based learning (5Es) with the Vonder go game. The sample group were 40 students at Mathayomsuksa 2/5, 

semester 2, academic year 2021, which were selected by purposive sampling. The research instruments 

included lesson plan on the subject of compound words by using Inquiry based learning (5Es) with the Vonder go game, 

pre-and post-achievement tests on the subject of compound words, and questionnaires to measure satisfaction 
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with learning management on compound words by using Inquiry based learning (5Es) with the Vonder go game. The 

statistics used for data analysis were mean (x̅), standard deviation (S.D.) and t-test dependent. The research 

results show that:  The learning achievement by using Inquiry based learning (5Es) with the Vonder go game after 

learning (x̅ = 24.20, S.D.= 3.29)  were higher than the achievement scores before (x̅ = 14.67, S.D.= 4.89)  the 

scores were significantly at . 05 level, consistent with the hypothesis. For the questionnaires to measure 

satisfaction with learning management on compound words by using Inquiry based learning (5Es) with the Vonder go 

game were as the  highest level (x̅ = 4.51, S.D.= 0.65) 

Keywords: learning achievement, compound words,   inquiry based learning (5Es), vonder go game 

 

  



 

41 

HS-O-03 
กลวิธีการตอบคําถามเพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นบุคคลสาธารณะของเฌอเอม ชญาธนุส ศรทตัต์ 

Answering Strategies for Image Presentation of Public Figure: A Case Study of  

Cheraims Chayatanus Saratatta 
 

วรวรรณ สุขใส1*  แสงภูมิ จันทรพันธ์1  ปฐวี ยงค์หนู1 และ สุภาวดี ชูใจ1 
1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0801391699, E-mail address: worawan.su@skru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษากลวิธีการตอบคําถามและความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการตอบคําถามและการสร้าง

ภาพลักษณ์ของเฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ โดยวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์  

Youtube ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คลิป ความยาว 397 นาที จากการศึกษากลวิธีการ

ตอบคําถามเพ่ือสร้างภาพลักษณ์การเป็นบุคคลสาธารณะของเฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ พบว่า เฌอเอมมีการใช้กลวิธีการตอบ

คําถามท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับสมมุติฐานของผู้วิจัยที่ว่า การตอบคําถามของเฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ มีรูปแบบชัดเจน

และมีการใช้กลวิธีการตอบคําถาม 3 กลวิธีใหญ่ ประกอบด้วย กลวิธีการตอบคําถามแบบตรง กลวิธีการตอบคําถามแบบอ้อม 

และกลวิธีเสริม ซึ่งในแต่ละกลวิธีใหญ่จะประกอบด้วยกลวิธีย่อยเสมอ ดังนี้ กลวิธีการตอบแบบตรง มีทั้งสิ้น 10 กลวิธีย่อย 

ได้แก่ การยอมรับ การให้ข้อมูล การปฏิเสธโดยตรง การแสดงความคิดเห็น การตั ้งคําถาม การให้แนวคิดเชิงบวก การ

เสนอแนะแนวทาง การตอบ จําแนกประเด็น การตอบสรุป และการตอบแบบสุนทรียทางภาษา กลวิธีอ้อม มีทั้งสิ้น 6 กลวิธี

ย่อย ได้แก่ การอ้างอิง การให้ข้อมูลแย้ง การประชดประชัน การตอบคลุมเครือ การตักเตือน และการถามกลับ และกลวิธีเสริม 

มีทั้งสิ้น 2 กลวิธีย่อย ได้แก่ การขอบคุณและการอุทาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการตอบคําถามกับการสร้าง

ภาพลักษณ์ พบว่า ภาพลักษณ์ของเฌอเอมประกอบด้วย ภาพลักษณ์การเป็นบุคคลตรงไปตรงมา ภาพลักษณ์การเป็นบุคคลที่

มีความมัน่ใจ ภาพลักษณ์การเป็นบุคคลที่มีการศึกษา และภาพลักษณ์การเป็นบุคคลรุ่นใหม่ โดยในแต่ละภาพลักษณ์จะมีการ

เลือกใช้กลวิธีการตอบคําถามที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่ปรากฏ เพ่ือช่วยให้ภาพลักษณ์ที่ต้องการสร้างข้ึนน้ันมีความโดดเด่น

และชัดเจนมากย่ิงข้ึน การตอบคําถามของเฌอเอมนําไปสู่ภาพลักษณ์ของการคู่ควรกับผู้หญิงที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับผู้อื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพลักษณ์ที่ตรงกับผู้หญิงที่กองประกวดต้องการ จะเห็นได้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ของเฌอเอม

นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก เพื่อให้ภาพลักษณ์ส่งเสริ มให้ตนกลายเป็นที ่จดจําและเป็นบุคคลที่มี

ชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว 

คำสำคัญ: กลวิธีทางภาษา  กลวิธีการตอบคำถาม  ภาพลักษณ์  บุคคลสาธารณะ 
 

Abstract 
This research aims to study the answer strategies of Cheraims Chayatanus Saratatta and to study the 

relationship between the answering strategies and the image presentation of Cheraims Chayatanus Saratatta, 

based on interviews with the media published on Youtube social media were selected by a purposive 

sampling technique. According to studying answering strategies to create a public image presentation: a 

case study of Cheraims Chayatanus Saratatta, it was found that Sherm had used a variety of answering 
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strategies, consistent with the researchers' hypothesis that answering the question of Cheraims Chayatanus 

Saratatta was answered. There is a clear pattern and three large answering strategies are used including: 

straight answering strategies, indirect answering strategies, and auxiliary answering strategies. In each large 

strategy, the anchoring strategy is as follows: the direct response strategy includes 10 sub strategies: accept 

and provide information, directly refuse, express opinions, ask questions, put forward positive ideas, put 

forward answers and summarize answers. The sixth main strategy is reference, providing accurate 

information, and fuzzy response. The second strategy is to ask questions and warnings from all strategies. 

The study of the relationship between answer strategies and image presentation strategies revealed that 

the image of Cheraims consisted of the image of a person is straightforward, image of being confident 

person,  the image of an educated person,  and the image of a new generation. In each image, a strategy is 

chosen to answer questions that are consistent with the image that appears in order to help the image that 

you want to create is more outstanding and clear. Answering the question of Cher Aim has led to the image 

of being worthy of a woman of value and inspiring others, all of which are the images that match the 

woman's desire for the contest. It can be seen that building an image of Cheraims is all about creating a 

positive image. in order to promote their image It quickly became a recognized and famous person. 

Keywords: Linguistic strategies, Strategies of answering, Image, Public figure 
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HS-O-04 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว 

ผ่านโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดสงขลา 

The development of Thai prose reading skills exercises through the online learning 
program Google Classroom For students in Mathayom 1, Siriwanwari 2 Secondary 

School, Songkhla, Songkhla Province 

 
ศศินา สระวารี1*  อัจฉรา เทศขำ1 และ สิริกานต์ สุขธรณ์2 

1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
2 ครูโรงเรียน หมวดภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: , E-mail address : sasina.sra061@hu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว ผ่ านโปรแกรมการ
เรียนออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดสงขลา 2) 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
จังหวัดสงขลาก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว ผ่านโปรแกรมการเรียนออนไลน์ 
Google Classroom  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เพื่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ร้อยแก้ว ผ่านโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งน้ีได้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จำนวน 411 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายมา 1 ห้องเรียน 36 
คน ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว ผ่านโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Google 
Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.8 / 92.7 สูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว 
ผ ่ านโปรแกรมการ เร ี ยนออนไลน ์  Google Classroom สำหร ับน ัก เร ี ยนช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1   หล ั ง เ ร ี ยน  

(x̅= 64.32 , S.D. = 4.10 )  ส ูงกว่าก่อนเร ียน (x̅= 72.16 , S.D. = 3.17 )  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยร้อยแก้ว ผ่านโปรแกรมการเรียน

ออนไลน์ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก (x̅= 
4.22 , S.D. 0.73 ) 
คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียง  ภาษาไทยร้อยแก้ว 

 
Abstract 

Research subject The development of Thai prose reading skills exercises through the Google Classroom 
online learning program for secondary school students 1  Siriwanwaree Secondary School 2  Songkhla, 
Songkhla Province The objectives of this research were 1) to determine the effectiveness of the Thai prose 
reading skill practice. Through the Google Classroom online learning program of Mathayom Suksa 1 students, 
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Siriwanvari 2  Secondary School, Songkhla, Songkhla Province 2 )  to develop the achievement of reading 
aloud in Thai prose of Mathayomsuksa 1  students, Siriwanvari Secondary School Songkhla, Songkhla 
Province before and after school with the practice of reading aloud Thai prose skills through the Google 
Classroom online learning program 3) to study satisfaction with learning for the development of the practice 
of reading aloud Thai prose skills through the online learning program Google Classroom Secondary 1 The 
sample group used in this research consisted of 411  Mathayomsuksa 1  students at Siriwanvari Secondary 
School 2  Songkhla, 3 6  students. The results of the research were as follows: 1 )  Thai prose reading skills 
practice form Through the Google Classroom online learning program for Grade 1  students created by the 
researcher, their efficiency (E1/E2) was 80.8 / 92.7 , above the 80/80 performance threshold set. 2) The 
achievement of learning with the practice of reading skills in Thai prose Through the online learning program 

Google Classroom for students in grade 1  after school (x̅ = 6 4 . 3 2 , S.D. = 4 . 1 0 )  higher than before (x̅ = 
72.16, S.D. = 3.17) statistically significant at the .05 level 3) The students were satisfied with the learning 
with the practice of reading skills in Thai prose. through the Google Classroom online learning program for 

Year 1 students. It was found that it was at a high level (x̅ = 4.22, S.D. = 0.73) 
Keywords: Practice exercises, reading aloud, Thai prose 

 
  



 

45 

HS-O-05 
กลวิธีการต้ังชื่อรายการเกมโชว์ : กรณีศึกษารายการเกมโชว์ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 – 2563 

Title invention for television gameshow : Case study Thai television gameshow from 
2016 to 2020 

 

นุรไอนี หะยีตาเฮ¹*  ฮาซีนีน ชูสกุล¹ และ ชนางลักษณ์ ขุนทอง¹ 
¹หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

*ผู้รับผิดชอบบทความ tel.:0966395907, E-mail address: 614301009@parichat.skru.ac.th, chananglak.kh@skru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องกลวิธีการต้ังชื่อรายการเกมโชว์ : กรณีศึกษารายการเกมโชว์ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 – 2563 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษากลวิธีการต้ังชื่อและการใช้ภาษาในการต้ังชื่อรายการเกมโชว์ และศึกษาภาพสะท้อนสังคมในการต้ังชื่อรายการเกม
โชว์  โดยทำการศึกษาเฉพาะรายชื่อเกมโชว์ที่ออกอากาศในช่วงปีพ.ศ. 2559 – 2563 จำนวน 182 รายการ กลวิธีการตั้งชื่อ
จากลักษณะการแข่งขันของรายการเกมโชว์ ได้แก่ การต้ังชื่อรายการจากความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขัน, การต้ังชื่อรายการ
จากกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมแข่งขัน, การต้ังชื่อรายการจากรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน, การต้ังชื่อรายการจากสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการแข่งขัน, การต้ังชื่อรายการจากวัตถุสิ่งของที่สำคัญของรายการ, การต้ังชื่อรายการจากศาสตร์วิชา, การต้ังชื่อรายการจาก
จำนวนผู้เข้าแข่งขัน, การตั้งชื่อรายการจากวิธีการเล่นเกม , การตั้งชื่อรายการจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และการตั้งชื่อ
รายการที่มีลิขสิทธ์ิมาจากรายการต่างประเทศ กลวิธีการการใช้ภาษาในการต้ังชื่อรายการเกมโชว์ ได้แก่ การใช้คำในการต้ังชื่อ
ภาษาอังกฤษตามด้วยภาษาไทย, การใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ, การใช้คำท่ีมีลักษณะการต้ังคำถาม, การสร้างคำใหม่, การใช้
คำแสดงความรู้สึก, การใช้คำเลียนสำนวนไทย, การใช้คำที่มีความหมายโดยนัย และการใช้เสียงสัมผัส ภาพสะท้อนสังคมใน
การต้ังชื่อรายการเกมโชว์ ได้แก่ ค่านิยมสมัยใหม่, เศรษฐกิจ, อาชีพ, ครอบครัว, ความเชื่อ และการศึกษา 
คำสำคัญ: กลวิธีการต้ังชื่อ  ภาพสะท้อนสังคม  รายการเกมโชว์ 
 

Abstract 
The research on title invention for television gameshow : Case study Thai television gameshow from 2016 to 2020 
aims to study title invention and language usage in naming game shows and study Social reflections in naming 
game shows by studying only game show names. that aired during the year 2016 - 2020 amounting to 182 programs. 
The title invention based on the competitive nature of the game show namely title in programs based on ability, 
title invention from groups of people participating in the competition, title an item from a prize received from a 
competition, title an item from a location, title an item from an item's important objects,  Naming an item from 
a science, title an item from the number of contestants, Naming an item from the game method, Naming 
programs based on nature and title copyrighted programs from foreign programs. The title invention language 
strategies for naming game shows  namely  using words to name English followed by Thai, using English 
transliteration, using questioning words,  creating new words, Sentence usage,  Using onomatopoeia, Using 
implied words and Rhyme-playing strategies. Social reflections in game show naming namely Modern values, 
Economy, Occupation, Family Beliefs and Education.  
Keywords: naming tactics, Social reflections, game show.       



 

46 

HS-O-06 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R 

ร่วมกับเกม Blooket ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 
The development of learning achievements in reading comprehension skills by using SQ4R 

learning technique with the blooket game of Mathayomsuksa 1 students at 

Phimanphitthayasan School, Satun Province 
 

ไมมูนะฮ์ ไพรชำนาญ1*  เอกสิทธ์ิ หมันใจดี1 และ อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์1  
1หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0987162077, E-mail address: maimunah.pra082@hu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ 

SQ4R ร่วมกับเกม Blooket ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง 

การอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเกม Blooket กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 

1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  จํานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 42 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  การวิจัยใน

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ

เรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเกม Blooket  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ และแบบประเมินวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเกม Blooket สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (x̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเกม Blooket หลังเรียน  

(x̅ = 21.02, S.D. =4.72) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 9.92, S.D. =3.48) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว้ สำหรับความพึงพอใจในการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเกม Blooket 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ (x̅ = 4.09, S.D. = 0.93) 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การอ่านจับใจความสำคัญ  การเรียนรู้แบบ SQ4R  เกม Blooket 

 

Abstract  
The purpose of research were 1) To develop learning achievement in reading comprehension skills by using 

SQ4R learning technique with the blooket  game of Mathayomsuksa 1 students . And 2)  To study the satisfaction 

toward learning management in reading comprehension skills by using SQ4R learning technique with the 

blooket  game. The sample group were 42 students at Mathayomsuksa 1/3, semester 2, academic year 2021, 

which were selected by purposive sampling. This research is an experimental research, the one-group 

pretest-posttest design. The research instruments included lesson plan in reading comprehension skills by 

using SQ4R learning technique with the blooket game, pre-and post-achievement tests in reading 
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comprehension skills, and questionnaires to measure satisfaction with learning management in reading 

comprehension skills by using SQ4R learning technique with the blooket  game. The statistics used for data 

analysis were mean (x̅) , standard deviation (S.D. )  and t-test dependent.  The research results show that : 

The learning achievement by using SQ4R learning technique with the blooket game after learning  (x̅ = 21.02, S.D. 

=4.72) were higher than the achievement scores before (x̅ = 9.92, S.D. =3.48) the scores were significantly 

at . 05 level, consistent with the hypothesis. For the questionnaires to measure satisfaction with learning 

management in reading comprehension skills by using SQ4R learning technique with the blooket game were as 

high level (x̅ = 4.09, S.D. = 0.93) 

Keywords: learning achievement, reading comprehension,   SQ4R learning technique, blooket game 
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HS-O-07 
วัจนกรรมคำคมจากละครสั้นสะท้อนสังคมช่อง “ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์” 

Speech Acts through the Short Drama Play via “Doi Mae Salong” Social Media Channel, 

Reflecting and Satirizing the Society 

 

ณัฐพร เพชรชัย1* และ รุ่งรัตน์ ทองสกุล1    

1หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0902326060, E-mail address: S6210789108@pkru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนกรรมคำคมจากละครสั้นสะท้อนสังคมช่อง “ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์” 

รวบรวมข้อมูลจากยูทูบช่องดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์ (www.youtube.com/c/ดอยแม่สลองสื่อสังคมออนไลน์/about) 

จำนวน 480 คำคม โดยใช้แนวคิดเรื่องวัจนกรรมของเซิร์ล (Searle,John R.) ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้วัจนกรรม 3 กลุ่ม 

ตามลำดับที่พบ คือ 1) กลุ่มการกล่าวชี้นำ ได้แก่ วัจนกรรมการห้าม จำนวน 111 คำคม คิดเป็นร้อยละ 23.12 วัจนกรรมการ

สั่ง จำนวน 82 คำคม คิดเป็นร้อยละ 17.08 วัจนกรรมการถาม จำนวน 16 คำคม คิดเป็นร้อยละ 3.33 วัจนกรรมการแนะนำ 

จำนวน 12 คำคม คิดเป็นร้อยละ 2.5 วัจนกรรมการขอร้อง จำนวน 12 คำคม คิดเป็นร้อยละ 2.5 และวัจนกรรมการชักชวน 

จำนวน 1 คำคม คิดเป็นร้อยละ 0.20 2) กลุ่มการบอกกล่าว ได้แก่ วัจนกรรมการยืนยัน จำนวน 67 คำคม คิดเป็นร้อยละ 

13.95 วัจนกรรมการคาดคะเน จำนวน 58 คำคม คิดเป็นร้อยละ 12.08 วัจนกรรมการบรรยาย จำนวน 47 คำคม คิดเป็นร้อย

ละ 9.79 และวัจนกรรมการคาดหวัง จำนวน 20 คำคม คิดเป็นร้อยละ 4.16 และ 3) กลุ่มแสดงความรู้สึก ได้แก่ วัจนกรรมการ

ขอบคุณ จำนวน 26 คำคม คิดเป็นร้อยละ 5.41 วัจนกรรมการชื่นชม จำนวน 16 คำคมคิดเป็นร้อยละ 3.33 วัจนกรรมการ

ตำหนิ จำนวน 7 คำคม คิดเป็นร้อยละ 1.45 วัจนกรรมการขอโทษ จำนวน 5 คำคม คิดเป็นร้อยละ 1.04 ผลการศึกษาพบว่ามี

การใช้วัจนกรรมกลุ่มการกล่าวชี้นำในประเด็นการห้ามมากที่สุด ทั้งน้ี เพ่ือเตือนสติผู้ชม สอดคล้องกับลักษณะละครสั้นสะท้อน

สังคมที่สะท้อนแนวคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม  

คำสำคัญ: วัจนกรรม  คำคม  ละครสั้นสะท้อนสังคม  ช่องดอยแม่สลอง  สื่อสังคมออนไลน์ 
 

Abstract 
This research article aims to study the speech acts through quotes from a short drama play to satirize the 

society on the “Doi Mae Salong” Social Media Channel in which the data was collected from YouTube 

channels of Doi Mae Salong social media via (www.youtube.com/c/Doi Mae Salong online/about) with 480 

quotes using Searle,John R.'s literary review. There were 3 groups of speech acts used, respectively, which 

were found as follows: 1 )  The group of Guided Speeches as a prohibited speech, indicated 1 1 1  quotes, 

accounting for 2 3 . 1 2 percent; Speech of Commands indicated 8 2  quotes, equivalent to 1 7 . 0 8  percent; 

Speech of Questioning indicated 1 6  quotes, equivalent to 3 . 3 3  percent; Speech of Recommendations 

indicated 1 2  quotes, equivalent to 2 . 5  percent; Speech of Requests indicated 1 2  quotes, equivalent                

to 2.5 percent; and Speech of Persuasions indicated 1 quote, representing 0.20  percent. 2) The group of 

http://www.youtube.com/c/ดอยแม่สลองสื่อสังคมออนไลน์/about
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Speeches of Notification consisted of 67 quotes or 13.95 percent, indicated 58 quotes or 12.08 percent; 

Descriptive Speeches indicated 4 7  quotes, or 9 . 7 9  percent, and Speeches of Expectation amounted to 

12.08 percent, indicated 20 quotes, accounting for 4.16 percent, and 3) A group of Speeches of Expression, 

namely, 26 words as in Speeches of Gratitude, or 5.41 percent; Words of Appreciation indicated 16 quotes, 

equivalent to 3.33 percent, Speech of Reprimands indicated 7 quotes, or 1.45 percent; Words of Apology 

indicated        5 quotes, or 1.04 percent mostly found in Directive Speeches. This corresponds to the nature 

of a short drama play that reflects the audience in the society to satirize the concepts and ways of life of 

people in their society. 

Keywords: Speech Acts, Quotes, Short Drama Play Reflecting/Satirizing the Society, 

    Doi Mae Salong Social Media Channel 
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HS-O-08 
ผลกระทบของโรคโควิด -19 ต่อการปรับตัวของการให้บริการแท็กซ่ีเบนซ์เส้นทาง ยะลา – เบตง 

The impact of COVID-19 on the adjustments of Benz taxi service 
on the Yala-Betong route 

 

กาวซัทร์ ยูโซ๊ะ¹*  วาตี สุหลง¹  อับดุลซาตาร์ บาโล¹ และ มลิวรรณ รักษ์วงศ์¹ 
         ¹หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

           *ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0870332470, E-mail address: 406103023@yru.ac.th  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแท็กซี่เบนซ์ ยะลา-เบตง เพื่อศึกษาผลกระทบของการให้บริการ

แท็กซี่เบนซ์ยะลา-เบตง และเพ่ือศึกษาการปรับตัวของการให้บริการแท็กซี่เบนซ์ ยะลา-เบตง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการแท็กซี่เบนซ์ยะลา-เบตง จำนวน 1 คน ผู้จัดคิว จำนวน 2 คน ผู้ให้บริการแท็กซี่เบนซ์ 

ยะลา-เบตง จำนวน 6 คน และผู้ใช้บริการ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ และนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า แท็กซี่เบนซ์เส้นทางยะลา-เบตง เป็นแท็กซี่ที่บุกเบิก

การนำรถเบนซ์มาใช้โดยสารในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ริเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยการว่ิงโดยสาร

ผู้คนแบบไม่มีใบอนุญาต และได้ก่อต้ังกิจการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งก่อต้ังโดย นายเสนีย์ ฟ้าอรุณ ได้เปิดร่วมกับ

นายวิศิษฐ์ คงคา ผลกระทบของการให้บริการแท็กซี่เบนซ์ ยะลา-เบตง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

ความเป็นมิตรของคนขับรถส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ำ ส่วนการใช้รถส่วนตัวส่งผลให้คนใช้บริการแท็กซี่เบนซ์

น้อยลง 2) ด้านกายภาพ การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ผู้โดยสารลดลง ทำให้กิจการแท็กซี่เบนซ์ต้องปรับที่น่ังผู้โดยสาร

ให้น้อยลงจนทำให้ต้องปรับราคาค่าโดยสารขึ้น 3) ด้านการบริการ ความรวดเร็วในการเดินทางและความปลอดภัยในการ

โดยสารทำให้คนเลือกหันมาใช้บริการแท็กซี่เบนซ์ ส่วนราคาค่าโดยสารที่เพ่ิมข้ึนในปัจจุบันส่งผลทำให้คนใช้บริการแท็กซี่เบนซ์

น้อยลง 

คำสำคัญ: แท็กซี่เบนซ์  ผลกระทบ  การปรบัตัว  การให้บริการ 

 

Abstract 
The purposes of the research were to study the history of Benz taxi Yala-Betong to study the impact of the 

taxi service of Benz Yala-Betong and to study the adjustment of the taxi service of Benz Yala-Betong.  

The population and samples used in this research were 1 Benz Yala-Betong taxi owner, 2 managers, 6 Benz 

 Yala-Betong taxi drivers, and 10 service users. The tools used are in-depth interviews, perform qualitative 

data analysis, And the presentation of information by description. The results showed that Benz taxis on  

the Yala-Betong route It is a taxi that pioneered the use of Benz cars in the 3 southern border provinces. 

Which was initiated to open in 1969 by running passengers without a license and officially established the 

business in 1979, was founded by Mr. Senee Fa-aroon, and opened with Mr. Wisit Kongka. As for the factors 

affecting the service of Benz taxi Yala-Betong, it can be divided into 3 aspects: 1) Economic and Social 
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aspects: The friendliness of the drivers has resulted in repeat service users. The use of private cars as a 

result, fewer people use Benz taxis. 2) Physical aspect: The outbreak of covid-19 resulted in reduced 

passenger traffic and also caused the Benz taxi business to adjust the passenger seat less extent, causing 

them to adjust the fare price. 3) Service: The speed of travel and the safety of passengers make people 

choose to use Benz taxis. The current increase in fare prices has resulted in fewer people using Benz taxis. 

Keywords: Benz taxi, impact, adjustments, service 
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HS-O-09 
ตรอกซุปมัสยิดกาโบ อัตลักษณ์อาหารผ่านถ้วยซุป เทศบาลนครยะลา 

Cabo Mosque Soup Alley, Food identity through a cup of soup in Yala Municipality 
 

นูรไลลา หะยีอุเซ็ง1*  รีดวน สะอิ1  ลิดาวรรณ มันดาเห1  นัซรอน ลาเต๊ะ1 และ สรียา หมัดอาด้ำ1 

1หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0612563096, E-mail address: 406203014@yru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของตรอกซุปมัสยิดกาโบ เทศบาลนครยะลา ใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่ง
จำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) วิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่บริเวณตรอกซุปมัสยิดกาโบ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายกลางติดกับ
มัสยิดกาโบ เป็นจุดศูนย์กลางการค้าของเมืองยะลา ดึงดูดผู้คนทั่วสารทิศเข้ามาจับจ่ายซื้อขายสินค้าทุกประเภท มีความสะดวก 
รวดเร็ว และครบจบที่เดียว บริเวณนี้มีตลาด ธนาคาร ร้านค้า สถานีรถไฟ และคิวรถขนส่งในจังหวัด ไม่ไกลออกไปมี
สถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ดึงดูดผู้คนทั้งคนในจังหวัดยะลาและต่างถ่ินเข้ามาเรียน ส่งผลให้ผู้คน
เข้ามาใช้บริการรถขนส่งจำนวนมาก แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนลดลงก็ตาม (2) ตรอกซุปมัสยิดกา โบ ในอดีตมีจำนวนร้านที่เปิด
ขายซุปเครื่องในวัวแค่ร้านเดียว จากน้ันมีผู้ประกอบการมาเปิดร้านขายซุปเพ่ิมข้ึนทั้งซุปเน้ือ และซุปไก่ เมื่อไข้หวัดนกระบาด
ซุปไก่จึงไม่ได้รับความนิยม ผู้ประกอบจึงเปลี่ยนเป็นซุปเนื้อทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ตรอกแห่งนี้ เมื่อเข้ามา จะพบ
ลักษณะอาคารร้านขายซุปที่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบด่ังเดิม (3) ร้านซุปในตรอกมัสยิดกาโบที่เน้นรสชาติ ความสะอาด และหน้าตา
ของอาหาร รวมทั้งความเร็วในการบริการ ซุปในตรอกมัสยิดกาโบมีวิธีการทำซุปแต่ละร้านไม่เหมือนกันทั้งการต้มน้ำซุป การ
เลือกเน้ือวัวจากร้านประจำโดยใช้เน้ือวัวบ้าน และเอาเครื่องในมาล้างทำความสะอาดเอง เช่น ผ้าข้ีริ้วจะขาวสะอาด และการ
ใช้เตาท่ียังคงนำถ่านมาใช้ในการให้ความร้อน 
คำสำคัญ: มัสยิดกาโบ  ซุป  ตรอก  ผู้บรโิภค 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the identity of Kabo Mosque soup alley. Yala City Municipality 
The interview form was used with a sample of 25 people. (1) The way of life of people in the area around 
Kabo Mosque soup alley Which is located on the middle road next to the Cabo Mosque. It is the commercial 
center of Yala city. It is attracting people all over there to shop and buy all kinds of products with 
convenience, speed and completion in one place. This area has markets, banks, shops, train stations and 
This area has markets, banks, shops, train stations and a provincial bus station. there are educational 
institutions for both secondary and tertiary levels that attract Yala people and out of town to study. as a 
result, many people come to use the transportation service. even though the number is currently decreasing 
(2) Cabo Mosque Soup alley: There was only a single store selling beef offal soup in the past. After that, 
more and more entrepreneurs opened up soup shops, both beef soup and chicken soup. When the bird 
flu epidemic, chicken soup was not popular. The operator has changed all the meat soups until now. while 
this alley Upon entering, you will find a soup shop building that still retains its original form. (3) Soup 
restaurant in Cabo Mosque alley that emphasizes on taste, cleanliness and appearance of food. including 
service speed Soup in the alley differs from restaurant to shop. for example, select beef from the regular 
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shop using home beef, take the insides to clean themselves, so rags will be white and clean and using a 
stove that still uses charcoal for heating. 
Keywords: Cabo Mosque, soup, alleyway, consumer 
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HS-O-10 
การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความม่ันคงทางอาหารให้ครัวเรือนผู้สูงอายุ 

เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา 
A participatory action research to develop food security for elderly households, 

Ban Han Subdistrict Municipality, Bang Klam District, Songkhla Province 
 

กิติศักด์ิ ชุมทอง1* อรมุมา สุพัฒนกุล1 และ เอกราช มะลวิรรณ์1 

1หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0807090524, E-mail address: kitisak_1981@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีของการทำเกษตรอินทรีย์จากน้ันปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนผู้สูงอายุ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม กับ
กลุ่มเป้าหมายหลักผู้สูงอายุ30 คน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ความ
มั่นคงทางอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยมาก 
คิดเป็นร้อยละ 15 เพราะส่วนใหญ่เลิกทำเกษตร เน้นซื้อพืชอาหารมาบริโภคซึ่งอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อน จากนั้นได้วิจัยเชิง
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนผู้สูงอายุโดยใช้แคร่ปลูกผักเป็นเครื่องมือสำคัญ ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มองตนเองเป็นภาระ กลับกลายเป็นพลังสร้างสร รค์ชุมชน เกิดกลุ่มกิจกรรม และ
ขยายผลสู่กิจการจดแจ้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผักยกแคร่เกษตรอินทรีย์ผู้สูงอายุตำบลบ้านหาร สร้างรายได้ 300บาท/แคร่ เฉลี่ย 
16,500 บาท ต่อรอบปลูก และลดรายจ่าย 200 บาท/แคร่ เฉลี่ย 11,000 บาท ต่อรอบปลูก กระทั่งยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้
วิสาหกจิชุมชนผักยกแคร่เกษตรอินทรีย์และเป็นต้นแบบการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความสุข 4 ด้าน ได้แก่สุขกาย 
สุขใจ สุขสังคม และสุขเศรษฐกิจในครัวเรือนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ  ความมั่นคงทางอาหาร  เกษตรอินทรีย์ 
 

Abstract 
This research aims to analyze food security in relation to the way of organic farming. Then, participatory 
action was taken to improve food security for the elderly households. by using participative practical 
research methodology with the main target group of 30 elderly people in the municipality area of Ban Han 
Subdistrict, Bang Klam District, Songkhla Province. The results showed that Food security in relation to the 
organic farming lifestyle of the target group before the action research was at a very low level.  accounted 
for 15%  because most of them quit farming Focus on buying food crops for consumption,which may be 
contaminated with chemicals.Then, participatory practical research was conducted to improve food security 
for the elderly households. by using a vegetable litter as an important tool. As a result, the elderly have a 
change in attitude from the original view of themselves as a burden.  Turned into a power to create a 
community group activity And expanding the results to a business of notifcation as a community enterprise, 
organic vegetable lifting litter for the elderly in Ban Han Sub- District, generating income 300 baht /  litter, 
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average 16,500 baht per planting cycle, and reducing expenses 200 baht /  litter, average 11,000 baht per 
planting cycle.even upgraded to a learning center for organic farming vegetable community enterprises and 
is a model for developing food security for happiness in 4 aspects, namely physical happiness, social 
happiness, and economic happiness in the elderly households in Ban Han Subdistrict Municipality, Bang 
Klam District, Songkhla Province. 
Keywords: Elderly, Food Security, Organic Agriculture 
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HS-O-11 
บทประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมดนตรีรองเง็ง “BLEND” 

THE COMBINATION OF ELECTRONICS MUSIC  

AND RONGGENG MUSIC COMPOSITION “BLEND” 
 

       สิราวิชญ์ รัตน์ธาวัลย์1* และ สมพล แก้วแทน 2 
                 1นักศึกษา สาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

                                                2อาจารย์ สาขาวชิาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
                                                                1* ผู้รับผิดชอบบทความ, Tel. : 0947921678, E-mail: Sirawit.rat006@hu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ที่จะประพันธ์เพลงโดยการนำจังหวะและทำนองของดนตรีร็องแง็ง มาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
และขยายจังหวะโดยผสมผสานกับดนตรีแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดจังหวะใหม่ในบทประพันธ์ และผสมผสานทำนอง
และจังหวะของดนตรีร็องแง็ง ที่ได้จากการพัฒนาเข้ากับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการแสดงรองเง็งจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ลักษณะนาฏศิลปะที่มุ่งความสวยงามของท่าเต้น โครงสร้างดนตรีรองเง็งประกอบด้วย ทำนอง บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 
อัตรา จังหวะ 2/4 และ4/4 มีการประสานเสียง เครื่องดนตรีรองเง็ง ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอเดียน รำมะนาและฆ้อง  
เนื่องจากผู้วิจัยมีความประทับใจในดนตรีร็องแง็ง เห็นความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาในส่วนของดนตรีร็องแง็ง จึงเลือกศึกษา
ศิลปะการแสดงร็องแง็ง มาพัฒนารูปแบบทางดนตรี โดยการนำเอาแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นแบบอย่างและผสมผสาน 
จากการศึกษาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตข้ึนมา โดยทั่วไปแล้วความโดดเด่นของดนตรีสามารถเกิดข้ึนโดยใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีเครื่องไฟฟ้าผู้วิจัยจึงเลือกดนตรีดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและผสมผสานเข้ากับ ร็อง
แง็งโดยปรับเปลี่ยนพื้นฐานการสร้างและขยายจังหวะ ผ่านงานประพันธ์บทเพลง “Blend”เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
รูปแบบทางดนตรีพ้ืนบ้านร็องแง็งอีกทางหน่ึง และเป็นการรักษาศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้านให้คงอยู่ และช่วยเผยแพร่
ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
คำสำคัญ: ดนตรีดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  ร็องแง็ง 
 

Abstract 
The purpose of this study is through the development of music rhythm and melody. This is the basis of 
development and development, combined with the rhythm of electronic music to create a new rhythm. 
From the development of electronic music and harmonious rhythm In southern Thailand, chaophraya 
dance forms beauty, musical structure and melody. Scale, rhythm of George and Noel, 2, 4 and 4. Account, 
including mandolin and Acadia. This is because researchers believe that it is possible to develop classical 
music in Thailand. Therefore, they chose the electronic music demonstration in the form of music for the 
development of performing arts. Research on electronic music shows that electronic music Electronic 
musical instruments and electronic music technology. Generally speaking, the difference of music can be 
produced by electronic instruments. Therefore, researchers choose electronic music as a model for 
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development and coordination. Through the basic changes of music creation and the expansion of rhythm 
This song is "blend" as a model to develop another kind of folk music and maintain culture and art. And 
spread more. 
Keywords: Electronic music, screaming and expanding rhythm 
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HS-O-12 
การผสมผสานแนวคิดดนตรีมโนราห์สู่การประพันธ์บทเพลงสมัยนิยม "รักแหม็ดใจ" 

THE CONCEPTUAL COMBINATION OF MANORAH’S MUSIC TO THE POPULAR MUSIC 

COMPOSITION "RAK MAED JAI" 

 
ปิติภูมิ ชูสังข์เพชร1* และ พงษ์สกร รัตนภัทรกุล2  

1นักศึกษา สาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
2อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ, Tel.: 0613407686, E-mail: pitipoom.cho002@hu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยสร้างสรรค์การประพันธ์เพลง “รักแหม็ดใจ” มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ทางสุนทรียภาพที่มีความทันสมัย 
สอดแทรกอัตลักษณ์ดนตรีมโนราห์และภาษาถ่ินใต้ นำมาเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการพัฒนาและขยายแนวคิดกระบวนการ
ประพันธ์เพลงในครั้งน้ี มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของภาคใต้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของบทร้องซึ่งเป็นกลอน
สด โดยองค์ประกอบที่ใช้ในบทประพันธ์เพลง “รักแหม็ดใจ” ได้นำแนวคิดด้านภาษาจากมโนราห์มาปรับใช้ เนื้อร้องมีความ
ผสมผสานระหว่างภาษาถิ่นใต้ ภาษาไทยภาคกลางและภาษาอังกฤษ ในด้านดนตรีได้นำทำนองปี่และจังหวะขัดลูกกลองจาก
ดนตรีมโนราห์มาดัดแปลง เพื่อสร้างท่อนเดี่ยวทำนองด้วยเครื่องดนตรีทรัมเป็ตและกลองชุด  ภาพรวมของดนตรีส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นดนตรีโซลสมัยใหม่ เน้ือหามีความหมายเก่ียวกับเรื่องความรัก ผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ง่าย จังหวะและทำนองมีความ
สนุกสนาน โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าแนวคิดและวิธีประพันธ์เพลงในครั้งน้ี จะเป็นแนวทางเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการพัฒนาดนตรี
สมัยนิยมในภาคใต้ของประเทศไทย ให้ก้าวหน้ามีความทันสมัยและเป็นสากลยิ่งข้ึน 
คำสำคัญ: ดนตรีสมัยนิยม  การประพันธ์เพลง  มโนราห์  รักแหม็ดใจ 
 

Abstract 
Creative Research in Music Composition "Rak Maed Jai" aims to create a modern music composition that 
creates a modern aesthetic perception. There is an insertion of Manora's musical identity and southern local 
language. This is a fundamental element that is important in the development and extension of the concept 
of the composition process this time. Manora is a traditional performing art of Southern Thailand. It is unique 
in that its improvised vocals. The elements of the music composition “Rak Maed Jai” have applied the 
concept of language from Manora. The lyrics are a mix of the southern local language, central Thai, and 
English, in music has brought the melody of Pe and the drum beats from the Manora have been adapted. 
to create a melody with trumpet solo movement and drum set. Overview most of the music is modern 
soul music style. The content is meaningful about the love story that can be easily accessible and fun. The 
researcher expects this music composition will be a turning point in the development of modernist music 
in Southern Thailand to be more advanced, modern, and international. 
Keywords: Pop music, Composition, Nora, Rak Maed Jai 
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HS-O-13 
ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

Factors that Affect to the Achievement of Student in Liberal Arts 
 

รวิวรรณ พวงสอน1* และ กาญจนพัฐ กลับทับลัง2 
1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel 0911614455, E-mail address: aui_songkhla@yahoo.com  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ประจำปี การศึกษา 
2562 มี 5 สูตรสาขาวิชา คือ การโรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการและภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล จำนวน 370 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 191 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถ่ีแบบสองทางหรือการแจกแจงแบบตารางไขว้  
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเห็นว่าปัจจัยด้านอาจารย์จะส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนมากท่ีสุด โดยอาจารย์ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น และรองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนตัว นักศึกษาคิดเห็นว่าความพร้อมของสุขภาพด้านร่างกายจิตใจของ
นักศึกษา และการส่งงานครบตามระยะเวลาท่ีกำหนดส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนมากที่สุด และปัจจัยด้านครอบครัว นักศึกษา
คิดเห็นว่า การที่ครอบครัวอนุญาตให้นักศึกษาตัดสินใจในเรื่องการเรียนของนักศึกษาเองส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนมากที่สุด 
และปัจจัยด้านสถานศึกษา นักศึกษาคิดเห็นว่า ความเชื่อมั่นในหลักสูตรที่ สำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของนักศึกษาส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนมากท่ีสุด 
คำสำคัญ: ปัจจัย  ผลสัมฤทธ์ิ  การเรียน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the factors that affect to the achievement of 

student in liberal arts. Population was bachelor’s degree of liberal arts student level 4 in 2019 academic 

year in 5 majors as hospitality, tourism, home economics business, food and nutrition and english for 

international communication totally 390 people, The samples used in this research were 191 people. The 

research instrument was the questionnaire which was statistically analyzed by percentage, mean, standard 

deviation and two-way frequency distribution, or crosstab distribution. The results showed that Factors that 

Affect to the Achievement of Student in Liberal Arts in all 4 aspects. Overall, it's at a high level. Most of the 

students were of the opinion that the teacher factor would have the most effect on learning achievement. 

In the matter that the teacher gives students the opportunity to express their opinions. and the second is 

the personal factor, the students were of the opinion that readiness for physical health the minds of 

students and the submission of assignments within the specified period of time had the greatest effect on 

learning achievement. Family factors, the students were of the opinion that the parents allow the students 
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to make their own decisions about their studies had the greatest effect on learning achievement and 

educational institutions factors, the students thought confidence in the course Graduates are in demand in 

the labor market and the reputation of the faculty. and the university affects the student's choice of study. 

The most impact on learning achievement.  

Keywords: affective factors, academic achievement, studies 
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HS-O-14 
การสะท้อนผลการเรียนรู้รายวิชานิเทศเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการเรียนโดยใช้ 

กรณีศึกษา : เปรียบเทียบระหว่างการเรียนการสอนวิธีปกติ ผสมผสาน และแบบออนไลน์ 
Reflection of learning outcomes of Pharmacy orientation on first year pharmacy 

students through a Case-Based Learning study: a comparison between online hybrid 
and conventional methods. 

 

พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์1* 
1สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 081-6791141, E-mail address: pimwara.t@psu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การใช้กรณศีึกษาเป็นฐาน (Case-Based Learning, CBL) ถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อย่างไรก็ตามการสอน CBL แบบออนไลน์เป็นความท้าทายอย่างมากของผู้สอน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาผลการ

ประเมินตนเองโดยสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ภายหลังการเรียนในวิชานิเทศเภสัชศาสตร์โดยใช ้

CBL โดยเปรียบเทียบระหว่างการเรียนการสอนวิธีปกติ ผสมผสาน และแบบออนไลน์ รายวิชานิเทศเภสัชศาสตรม์ีการจัดการ

เรียน 3 คาบปฏิบัติการต่อสัปดาห์ โดยมีการปรับเป็นการสอนแบบผสมผสาน และสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2563 และ 

2564 ตามลำดับ มีการจัดนักศึกษาเป็น 10-12 กลุ่ม และมอบโจทย์ต้ังแต่ต้นภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาร่วมกัน

วิเคราะห์ แตกประเด็นคำถาม วางแผนการสืบค้นข้อมูล และหาคำตอบร่วมกันเป็นทีมตลอดภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษามีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้จำนวน 168, 140, และ 170 คน ในปีการศึกษา 2562, 

2563 และ 2564 ตามลำดับ วิธีจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

เช่น ความกล้าที่จะลองทำสิง่ใหม่ ๆ  (p 0.036) ความตรงต่อเวลา (p 0.001) การสื่อสาร (p 0.008) การวางแผนงาน (p <0.001) 

การหาความรู้นอกตำราเรียน (p 0.005) การเป็นผู้ตามท่ีดี (p 0.002) เป็นต้น โดยการสอนแบบออนไลน์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

วิธีปกติในทุกทักษะข้างต้น โดยสรุปแม้จะใช้ CBL แต่การพัฒนาคุณลักษณะบางด้าน เช่น ความกล้าแสดงออก รวมถึงการสร้าง

ความผูกพันของผู้เรียน ยังถือเป็นข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

คำสำคัญ: CBL  เรียนออนไลน์  Soft skills  

 

Abstract 
Case-Based Learning (CBL) is an appropriate approach for the development of learners' learning skills. 

However, teaching CBL online poses a huge challenge for instructors. The aim of this study is to explore 

the results of self-assessment reflecting the learning outcomes of first year pharmacy students after studying 

pharmacy orientation using CBL by comparing conventional, hybrid and online teaching methods. The 

course has three practical sessions per week which was changed to be a hybrid and online teaching in the 

academic year 2020 and 2021 respectively. Students were organized into 10-12 groups. Group project 
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assigned at the beginning of the semester allowed students to perform case analysis, brainstorming, 

information searching plan, and teamwork throughout the semester. There were 168, 140, and 170 first year 

students attending this study in the academic year 2019, 2020 and 2021, respectively. Different teaching 

methods resulted in significant differences in average student self-assessment scores, such as leaving 

comfort zone (p 0.036), punctuality (p 0.001), communication (p). 0.008) planning (p < 0.001), learning 

beyond textbooks (p 0.005), being a good follower (p 0.002), etc. Online teaching had higher average scores 

than conventional methods in all of those skills. In Conclusion, even with the use of CBL, the development 

of certain aspects such as assertiveness including creating a learners’ engagement is a limitation of online 

teaching. 

Keywords: CBL, Online course, soft skills 
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HS-O-15 
งานวิจัยสร้างสรรค์การประพันธ์ดนตรี: “เงา” ของวัฒนธรรมดนตรีร่วมสมัยภาคใต้และวัฒนธรรมดนตรีจีน 

A CREATIVE RESEARCH IN MUSIC COMPOSITION: “SHADOWS” OF SOUTHERN 

CONTEMPORARY MUSIC CULTURE AND CHINESE MUSIC CULTURE. 

 
ณฤพล ต้ังรัตนไพบูลย์1* และ วรัญญา ศรีวรบุตร2  

1 นักศึกษา สาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
2 อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ, Tel.: 081-5385615 E-mail: narupol.tan005@hu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างดนตรี
ภาคใต้ของประเทศไทย และวัฒนธรรมดนตรีของจีน เพ่ือให้เข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย ได้มีการใช้ทำนองและจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะจากดนตรีใต้ และซอเอ้อหู นำมาเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานหลักที่สำคัญในการพัฒนาและขยายแนวคิดการประพันธ์เพลง 
วัฒนธรรมดนตรีใต้ของประเทศไทย ที่นำมาใช้ครั้งน้ีจะเป็นทำนองหลักของหนังตะลุง เครื่องดนตรีที่ใช้ ปี่ โหม่ง ฉ่ิง ทับ กีตาร์ 
เบส คีย์บอร์ด กลองชุด และกลองทอมบ้า วัฒนธรรมดนตรีจีนที่นำมาใช้ครั้งน้ีคือ ซอเอ้อหู เป็นเครื่องดนตรีด้ังเดิมของประเทศ
จีน ให้เสียงค่อนข้างเศร้า แต่หากนำมาเล่นในเพลงเร็ว ก็จะให้เสียงที่สว่างสดใส โครงสร้างของบทประพันธ์เพลง “เงา” ได้นำ
จังหวะของหนังตะลุง ขิม และนำเสียงของซอเอ้อหู จัดทำเป็นทำนองหลักในแต่ละท่อน โดยนำมาใช้เป็นเสียงประสานร่วมกับ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินทำนองในแบบสมัยใหม่ ลักษณะของดนตรีผสมผสานแบบเสียงที่เป็นเงาของกันและกัน โดย
บทประพันธ์เพลงน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยและจีนให้ก้าวหน้ามีความทันสมัยและเป็นสากล 
คำสำคัญ: ดนตรีสมัยใหม่  ดนตรีหนังตะลุง  ซอเอ้อหู  การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี 
 

Abstract 
Creative research on this composition It is intended to compose contemporary music. A combination of 
southern Thailand music and Chinese music culture for easy access to the audience. Unique melodies and 
rhythms have been used from southern music and erhu. It is taken as an important fundamental element 
in the development and expansion of the concept of composition. Thailand's southern music culture, which 
is used this time, will be the main melody of music in shadow puppet Phenomenon, instruments that use 
Pi, Mong, Ching Tub, Electric Guitar, Electric Bass, Keyboard, Drum Sets and Tomba. Chinese music culture, 
adopted this time, Erhu, is a traditional chinese instrument, which sounds quite sad, but if it is played in 
music quickly, it will give it a brighter sound. The structure of the composition “ Shadow”  brings the 
rhythm of music in shadow puppet Phenomenon to the dulcimer and brings the sound of the 
erhu. Make the main melody in each verse. It is used as a harmony with electronic music in the 
implementation of the melody in a pop music. The mix with electronic music to perform a traditional 
melody. The musical characteristics combine each other's shadowy sounds. The composition to be a 
combination of musical culture. Thailand and China to be progressive, modern and international.  
Keywords: Pop music, Music in shadow puppet Phenomenon, Erhu, Combination musical cultures.  
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HS-O-16 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

A creative online learning management model as the integrated science process skill 

base of Anuban Songkhla school primary 4. Songkhla Primary Eduducational Service 

Area Office 1 
 

ชญานี ขัตติยะมาน1* 
1โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา   

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 081 5417160, E-mail address: chayanee.khattiyamarn396@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ

สร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   และ3) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ

สร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา  เก็บข้อมูลโดยการทดสอบ  การประเมินผลงาน  การสังเกต

และจดบันทึก การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยมีผู ้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และการแปลความหมายข้อมูล  การลดทอนข้อมูล การจัดหมวดหมู่ข้อมูล และ

ศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ เพ่ือวิเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์แบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน บูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่  4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้แก่รูปแบบ ISRPP  1. Inspiration การสร้างแรงบันดานใจ      

2. Situation การกำหนดสถานการณ์   3. Research and thinking การสืบค้น และคิด 4. Practice experiments  การ

ทดลองปฏิบัติ  5. Presentation of creative learning outcomes การนำเสนอผลการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  2) นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับดีเย่ียม ร้อยละ  96.00  และมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 87.87  

และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 100   และ 3) การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

แบบสร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการ PLC กับผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบ 

ISRPP มีความเหมะสมในระดับมากที่สุด 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์  การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) developing the creative online learning management model as 

the integrated science process skill base of Anuban Songkhla school primary 4   2) study the results of using 

the creative online learning management model as the integrated science process skill base of Anuban 

Songkhla school primary 4.  3) evaluate the creative online learning management model as the integrated 

science process skill base of Anuban Songkhla school primary 4. The methodology which used in this 

research was the mixed research methodology.The target audiences were the students in primary grade 4/1 

at Anuban Songkhla school. The collection of data by testing, performance evaluation observing and taking 

notes, interviews, group discussions. The main data providers are teachers, parents, students and 

educational experts. The data analysis using mean and data interpretation, data attenuation, data 

categoration and study the relationship of phenomena to create the creative online learning management 

model as the integrated science process skill base of Anuban Songkhla school primary 4. The results of the 

research showed that the creative online learning management model as the integrated science process 

skill base of Anuban Songkhla school primary 4 consisted by ISRPP (Inspiration,  Situation, Research and 

thinking, Practice experiments and Presentation of creative learning outcomes. The students in primary 

grade 4/1 at Anuban Songkhla school who learned using the creative online learning management model 

as the integrated science process skill base achived excellent grades at 96.00 percent and achived creative 

work results at  87.87 percent and also achived the increament of a scientific process skill at 100 percent. 

In conclusion, the researcher  founded that an assessment of the creative online learning management 

model as a scientific process skills integration base with PLC processes with experts found that the ISRPP 

model was the most appropriate.  

Keywords:  online learning management, creative learning as a base for integrating process skills scientific 
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HS-O-17 
พฤติกรรมการทำงาน และความเชื่อม่ันในความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Work behavior and confidence in the ability of the electronic document system 
affecting the work effectiveness of personnel of  
Rajamangala University of Technology Srivijaya. 

 

      บุญญา วุทธชูศิลป์1*  ธีระช้ย ชูน้อย2 และ สร้อยสินธ์ แก้วหนู2 

1สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0862978219 E-mail address: j.boonya777@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการทำงาน และความเชื ่อมั ่นในความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สงขลา จำนวน 270 คน เป็นสายวิชาการ 130 คน สายสนับสนุน 140 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเทียบสัดส่วน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน (3) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (4) แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
ในการทำงานจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 51.85 มีระดับพฤติกรรมการทำงานด้วย

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.25, S.D.= 0.60) และแนะนำชักชวนให้บุคคลอื่นใช้งานระบบฯ โดยมี

ระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.26, S.D.= 0.61) เนื่องจาก
มั่นใจว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ในด้านความมั่นคงปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของข้อมูล มีระดับ

ประสิทธิผลในการทำงานจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.22, S.D.= 0.59) เนื่องจากขั้นตอน
การใช้ระบบฯ ไม่ซับซ้อน ซึ่งพฤติกรรมการทำงานและความเชื่อมั่นในความสามารถของระบบฯ มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ทำงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 

คำสำคัญ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ประสิทธิผล  พฤติกรรม  ความเชื่อมั่น 
 

Abstract 
The objective this research was to study work behavior and confidence in performance of the electronic 

document system affecting to the effectiveness of work. The sample group used in this research were 270 

personnel of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla, 130 academic staffs and 140 

supportive staffs selected by proportional sampling method. The research tools were (1 )  a questionnaire 

on personal factors, (2 )  a questionnaire on working behavior, (3 )  a questionnaire on confidence in 

performance of an electronic documentary system, and (4 )  a questionnaire on the effectiveness of an 

electronic documentary system. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation 
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and regression analysis. The results showed that 51.85% of the supportive staffs had the highest level of 

working behavior with the electronic documentary system (x̅ = 4.25, S.D. = 0.60) and recommended others 

to use the system with highest level of confidence in the ability of electronic documentary systems (x̅ = 

4.26, S.D. = 0.61) since they ensures that the electronic document system is useful in terms of security and 

confidentiality of information. The effectiveness in working from the electronic documentary system was 

the highest level (x̅ = 4.22, S.D. = 0.59) because the process of using the system is not complicated. The 

working behavior and confidence in the ability of the system had a significant effect on work efficiency at 

the .01 level. 

Keywords: Electronic document system, behavior, confidence, effectiveness 
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HS-O-18 
คุณค่าที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถ่ินเร่ือง “ภาษิตลุงสอนหลาน” ของ พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู) 

Values appearing in local literature titled “Paa-sit lung son laan” proverb of Phra Kru  
Wi-jaan Seen la kun (Chu) 

 

ปาลิตา เรืองญา1*  พีรชา นิคม1  อนาวิล อมแก้ว และ กีรกิต จิตสมบูรณ์1 
1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 08 6284 9523, E-mail address: keerakitch@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถ่ินเรื่อง 

“ภาษิตลุงสอนหลาน” ฉบับ พระครูวิจารณศีลคุณ (ชู) พระนักคิดนักเขียนคนสำคัญของ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาในอดีต 

โดยมีกรอบการวิเคราะห์ 3 ประเด็นสำคัญ คือ  1) วรรณศิลป์และศิลปะการประพันธ์  2) กลวิธีการสอนแบบประชดประชัน  

3) ความเข้าใจในแง่ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใต้บริเวณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อครั้งอดีต โดยมีวิธีการ

ดำเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวรรณศิลป์และศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง กลวิธี

การสอนแบบประชดประชัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใต้ บริเวณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2. รวบรวมข้อมูล โดยการอ่านเอกสารต้นฉบับอย่างละเอียด 3. วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร “ภาษิตลุงสอน

หลาน” มาวิเคราะห์ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ผลการวิจัยพบว่า 1) วรรณกรรมเล่มน้ีแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาพย์ คือ กาพย์

สุรางคนางค์ จำนวน 125 บท และใช้คำภาษาถิ่นใต้ในการประพันธ์ 2) ผู้แต่งใช้วิธีการสอนแบบประชดประชันเสียดสีว่า

อบายมุขที ่ทำนั ้นล้วนเป็นสิ ่งดี แต่จะสนอตรงไปตรงมาในตอนสุดท้ายเพื่อให้รู้ว่าสิ ่งที่ กล่าวมาข้างต้นนั ้นไม่ควรกระทำ  

3) วรรณกรรมเล่มน้ีได้รวบรวมวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต ฯลฯ ของคนใต้ในอดีต และบางค่านิยม

ก็ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันวรรณกรรมเรื่องน้ีได้สะท้อนความเข้าใจคนใต้ในลักษณะต่าง ๆ ออกมาได้อย่างชัดเจนและเป็นจริง 

คำสำคัญ: วรรณกรรมท้องถ่ิน  ภาษิตลุงสอนหลาน  พระครูวิจารณศ์ีลคุณ (ชู) 
 

Abstract 
This research is descriptive and analytical. The objective is to study the values in the local literature titled 

“ Paa-sit lung son laan” , of Phra Kru Wi-jaan Seen la kun (Chu), an influential thinker and writer of Sathing 

Phra District, Songkhla Province in the past. There are three critical areas of the analysis framework, which 

are: 1) Literature and composing arts 2) Sarcastic teaching methods 3) Understanding in terms of culture 

and way of life of people in the southern region of Sathing Phra District, Songkhla Province in the past. The 

methods for conducting research are as follows: 1. Study of documents and research related to literary arts 

and the art of poetry writing. sarcastic teaching methods and information related to the culture and way of 

life of the southern people in the area of Sathing Phra District, Songkhla Province. 2. Collect information by 

reading the original document carefully. 3 .  Analyze the data. Take the information that appears in the 

document to analyze the above three issues. The research results showed that 1) this book was composed 

of 125 chapters of poetry, Kap Surangkhanang, and uses Southern dialect words in its writing; 2) the author 
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used a sarcastic teaching method, saying that the perpetrators that he did were all things. Good, but I will 

be honest at the end to know that the above should not be done. 3) This literature collects various aspects 

of culture, such as beliefs, values, lifestyles, etc., of the southern people in the past. And some values have 

been practised until now, and this literature clearly and truly reflects the understanding of the people of 

the South in various ways. 

Keywords: Local literature, Paa-sit lung son laan, Phra Kru Wi-jaan Seen la kun (Chu) 
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HS-O-19 
หมอพื้นบ้าน และตำรับยารักษาโรคแบบพื้นบ้าน พื้นที่เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

Folk Medicine and Traditional Dispensatory on Koh Yao Yai Island,  
Koh Yao District, Phang Nga Province 

 
อาทิตยา กาหรีมการ1* และ รุ่งรัตน์ ทองสกุล1    

1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0980327350, E-mail address: S6210789134@pkru.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ การเรียนรู้ การสืบทอดวิธีการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน และศึกษาตำรับยา
ของหมอพ้ืนบ้าน พ้ืนที่เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลหมอพ้ืนบ้านจำนวน 5 
คน โดยลงพ้ืนที่สนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) หมอพื้นบ้าน
เป็นผู้สูงอายุ มีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพประมง และเกษตรกร  มีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 10 
ปี มีการเรียนรู้วิธีการรักษาโรคจากคนในครอบครัว เครือญาติ และบุคคลใกล้ชิด โดยไม่มีผู้สืบทอดวิธีการรักษาโรค และมี
วิธีการรักษาโรคโดยซักถามประวัติ สาเหตุของการเกิดโรค การตรวจร่างกาย และดำเนินการรักษาตามอาการ และ 2) ตำรับ
ยารักษาโรค พบจำนวน 114 ตำรับยา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 2.1) การใช้ยาสมุนไพร เป็นตำรับยารักษาภายในและ
ภายนอก โดยใช้สมุนไพรในพ้ืนที่เป็นส่วนประกอบหลัก พบจำนวน 64 ตำรับยา และ 2.2) การใช้ยาสมุนไพรร่วมกับคำกล่าว
หรือบทสวดที่เป็นภาษาอาหรับซึ่งสามารถบอกเล่าคำกล่าวหรือบทสวดได้ บอกเล่าคำกล่าวหรือบทสวดได้บางส่วน และบอก
เล่าคำกล่าวหรือบทสวดไม่ได้ เน้ือหาคำกล่าวหรือบทสวดส่วนใหญ่เป็นการขอพรจากพระเจ้าให้หายจากอาการเจ็บป่วย ใช้เป็น
ตำรับยารักษาภายในและภายนอก พบจำนวน 50 ตำรับยา  
คำสำคัญ: หมอพ้ืนบ้าน  การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน  ตำรับยา  เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 

 
Abstract 

The objective of this research article was to study the history, learning, inheritance and treatment methods 
of folk medicine and studies of the medicinal formulary of folk medicine onKoh Yao Yai, Koh Yao District, 
Phang Nga Province in which the qualitative research was applied with collected data by interviewing 5 
traditional medical healers. The results revealed that 1) the traditional medical healers were elderly people 
older than 60 years of age, working as a fisherman and a farmer, having experience in treating patients for 
more than 10 years. They have learned how to treat disease from family members, relatives and close 
circle of people and friends without a successor to cure the disease but with a way to treat the disease by 
asking about the history cause of disease, physical examination with symptomatic treatment carried out 
and 2) medicinal formulary, found in 114 drug formulas, divided into 2 characteristics: 2.1) the use of herbal 
medicine. It is a formulation of internal and external medicines using herbs found in the surrounding area 
of Koh Yao Yai Island as the main ingredient, found in 64 drug dispensatories and 2.2) the use of herbal 
medicines in combination with Arabic sayings or chants that can be spoken or chanted with a few words or 
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chants being unable to speak words or chants the content of most of the sayings or chants. The chanting 
is a prayer from God for healing sickness used as internal and external medicinal formulary, found in 50 
medicinal dispensatories. 
Keywords: Folk Medicine, Tradition Medical Treatment, Dispensatory,  
                Koh Yao Yai, Phang Nga province 
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สาขาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
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ST-O-01 
การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม “ตามหาหลักฐานอัลเฟรด เวเกเนอร์” เพื่อการจัดการเรียนรู้  

เร่ือง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี สำหรับนิสติครูฟิสิกส์  
Design and Development of a board game “Find the Evidence of Alfred Wegener” for 

learning Management in Continental Plate Tectonic topic  

for Physics Pre-service Teachers  
 

มารีนา มะหนิ1*  จักรี บุญละคร1 และ กาญจนา ดำเกลี้ยง2 
1สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา  
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0862987700, E-mail address: sumsiyha@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม “ตามหาหลักฐานอัลเฟรด เวเกเนอร์” เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ก่อนและ

หลังการใช้บอร์ดเกมน้ี 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตครูฟิสิกส์ต่อบอร์ดเกม “ตามหาหลักฐานอัลเฟรด เวเกเนอร์” กลุ่ม

ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งน้ีเลือกแบบเจาะจง เป็นนิสิตครูฟิสิกส์ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ จำนวน 30 คน ปี

การศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บอร์ดเกม “ตามหาหลักฐานอัลเฟรด เวเกเนอร์” 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อบอร์ดเกม “ตามหาหลักฐาน

อัลเฟรด เวเกเนอร์” โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลังใช้บอร์ด

เกมสูงกว่าก่อนการใช้บอร์ดเกมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตครูฟิสิ กส์มีความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72, S.D. = 0.48) 

คำสำคัญ: บอร์ดเกมตามหาหลักฐานอัลเฟรดเวเกเนอร์  นิสิตครูฟิสิกส์  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 

 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to design and develop a board game “Find the Evidence of Alfred 

Wegener” for studying continental plate tectonic topic, 2) to compare achievement before and after 

learning with the board game, 3) to survey student’s satisfaction to the board game. Thirty physics pre-

service teachers of academic year 2020 were purposely selected. The research instruments were 1) a board 

game “Find the Evidence of Alfred Wegener”, 2) an achievement test about continental plate tectonic 

topic, 3) a satisfaction questionnaire for the board game “Find the Evidence of Alfred Wegener”.  This 

research is experimental research. The results revealed that The board game “Find the Evidence of Alfred 

Wegener. Physics pre-service teachers' achievement after using the board game with a statistical significance 
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level of . 0 5 . Physics pre-service teachers’ satisfaction with the game was at a highest level ( X̅ = 4.72,  

S.D. = 0.48). 

Keywords: Find the Evidence of  Alfred Wegener board game,  Physics pre-service teacher, continental          

                 plate tectonic topic               
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ST-O-03 
การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  

กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Web Development of Sale Community Products: a Case Study of Ecotourism of Ton 

Nam Klay Community Enterprise, Nakhon Si Thammarat 
 

วริศรา ผิวน่ิมนวล1* อนุลัดดา พลเดช1 และ พรศิลป์ บัวงาม1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0907031244, E-mail address: kee0907031244@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวอนุรักษ์ต้นน้ำ

กลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพลส ในการจัดการ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ ทำงานร่วมกับ

ระบบฐานข้อมูล MySQL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที ่ยวอนุรักษ์ต้นน้ำกลายและ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ จำนวน 50 คน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.45, S.D. = 0.66) ด้านเน้ือหา ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.47, S.D=0.62) ด้านการออกแบบ

เว็บไซต์ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.54, S.D=0.65) และการใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มี

ค่าเฉลี่ย (x̅= 4.48, S.D=0.60) 

คำสำคัญ: เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เวิร์ดเพลส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวอนุรักษ์ต้นน้ำกลาย 
 

Abstract 
The objectives of this research are 1) to web develop website of sale community products in a case study 

of ecotourism of Ton Nam Klay community enterprise, Nakhon Si Thammarat 2) to increase channel sales. 

Development of the system by WordPress programs for manage product information, ecotourism of Ton 

Nam Klay community enterprise information, contact, order process. Used the MySQL for database 

management system. In this study, sample groups including with Ton Nam Klay community enterprise 

member and web user 50 person.  The finding revealed that of the users’ satisfactions towards the website 

of sale community products of ecotourism of Ton Nam Klay community enterprise ware average at a high 

level (x̅ = 4.45, S.D. = 0.66) , content ware average at a high level (x̅= 4.47, S.D. = 0.62), web design ware 

average at a highest level ( x̅= 4.54, S.D. = 0.65) and web using ware average at a high level ( x̅= 4.48,  

S.D. = 0.60). 

Keywords: Website of Sale Community Products, WordPress, Ecotourism of Ton Nam Klay Community 

Enterprise       
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ST-O-04 
การพัฒนาระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยวลุ่มน้ำตาปี Coconut Village  
Development of E-commerce for Products: a Case Study of Coconut Village 

Agricultural for Tourism in Tapee Basin Community Enterprise  

 

กมลทิพย์ สังสิงห์1* กัญญาญัฐ อำพะวัน1 และ พรศิลป์ บวังาม1 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0927301779, E-mail address: kamonthip4343@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวลุ่มน้ำตาปี Coconut Village 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบ ซึ่งระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู ้ใช้งาน สามารถดูข้อมูลและซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ และส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลในระบบได้ทั้งหมด ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 50 คน พบว่า ผู้ใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅= 4.37, S.D.= 0.65) ผู้ใช้งานมีพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅= 4.46, S.D. =0.62) ด้านเนื้อหาและการใช้งานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.45, 

S.D. = 0.62) ใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อำนวยความสะดวกให้กับกลุ ่มลูกค้าที ่ต้องการซื้อ

ผลิตภัณฑ์  

คำสำคัญ: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียวลุ่มน้ำตาปี Coconut Village   
 

Abstract 
The objectives of this study 1) to development of E-Commerce a case study of Coconut Village agricultural 
for tourism in Tapee Basin community enterprise 2) to study the satisfaction of used system. The E-
Commerce is divided into 2  parts; the user view information and order products online and administrator 
manage all information in the system. The results of the research found that the satisfaction assessment of 

50 people; the users on the used product E-Commerce was high level (x̅= 4.37, S.D. = 0.65) and satisfaction 

on web design was high level ( x̅= 4 . 46, SD=0 . 6 2) , on content and using was high level ( x̅= 4 . 45, S.D. = 
0 . 62) . The E-Commerce of Coconut Village agricultural for tourism in Tapee Basin community enterprise 
was E-commerce is convenient for PR and buying goods or services. 
Keywords: E-Commerce, Coconut Village Agricultural for Tourism in Tapee Basin Community Enterprise 
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ST-O-05 
การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา บ้านมะยิง 

The Development E-Commerce of Ban Ma-ying Pottery Product 
 

เกศราภรณ์ เจริญทรัพย์1*  ธนกร คงประสิทธ์ิ1 และ อุทุมพร ศรีโยม1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0645097307, E-mail address: 6211317003@nstru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านมะยิง  2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจของระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ซึ่งได้ทำการออกแบบและพัฒนาด้วยโปรแกรม
เวิร์ดเพลส ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์จำนวน 
3 คน คัดเลือกแบบเจาะจง และผู้ใช้งานเว็บไซต์จำนวน 100 คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์แบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งหมด และส่วนของ
ผู้ใช้ สามารถดูรายละเอียดสินค้า สั่งซื้อสินค้า แจ้งหลักฐานการชำระเงิน และผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์จากผู้เชี่ยวชาญ

อยู่ในระดับมาก (x̅=4.35, S.D. = 0.62) และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.69, 
S.D. = 0.60)  
คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา  เว็บไซต์  บ้านมะยิง  เวิร์ดเพลส 
 

Abstract 
This research article aims 1)  to develop E-commerce of Ban Ma-ying pottery products 2)  to evaluate 

efficiency and to assess satisfaction of the E-commerce products. Which has design and develop by 

WordPress program, which is popular open-source CMS. The sample group is 3 web experts, selected by 

purposive sampling of the research of and 100 website users. The statistics for analysis; average and standard 

deviation. The results of the research found that the website is divided into 2 parts; administrators manage 

all information and user parts; view product detail, order, proof of payment. The results of website efficiency 

from experts were at the high level ( x̅=4.35, S.D. = 0 .62)  and satisfaction was at a highest level ( x̅=4.69, 

S.D. = 0.60). 

Keywords: Pottery, Website, Ban Ma-ying, WordPress 
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ST-O-06 
การพัฒนาสื่อแอนเิมชันประชาสัมพันธ์โรงแรมกรีนเฮ้าส์นครรีสอร์ท 

Development of Animation for PR the Green House Nakorn Resort Hotel 
 

ภาณุพงศ์ ดุวิชาต์1* ผณิศวร ครุฑธามาส1 และ อุทุมพร ศรีโยม1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0886864610, E-mail address: 6211317007@nstru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันประชาสัมพันธ์โรงแรมกรีนเฮ้าส์นครรีสอร์ท  

2) ประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชันโรงแรมกรีนเฮ้าส์นครรีสอร์ท กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อแอนิเมชัน 3 คน และเจ้าของโรงแรมกรีนเฮ้าส์นครรีอสอร์ทจำนวน 2 คน คัดเลือกแบบ

เจาะจงในการประเมินประสิทธิภาพ 2) ผู้รับชมสื่อแอนิเมชัน คัดเลือกแบบบังเอิญ จำนวน 50 คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรมสร้างสื่อ

แอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งสื่อแอนิเมชันมีการนำเสนอประวัติรายละเอียดเก่ียวกับห้องพัก ข้อมูลการติดต่อ การเดินทางมาพักโรงแรม 

ซึ ่งผลการประเมินประสิทธิภาพรวมอยู่ในระดับดี  (x̅=4.20, S.D. = 0.64) ความพึงพอใจของสื ่อแอนิเมชันจากผู ้ร ับชม 

ภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̅=4.3, S.D. = 0.65) 

คำสำคัญ: สื่อแอนิเมชัน  ประชาสัมพันธ์  โรงแรมกรีนเฮ้าส์นครรสีอร์ท   
 

Abstract 
The objectives of this research article are 1) design and development of animation for PR Green House 

Nakhon Resort Hotel a n d  2) Evaluate the effectiveness of the animation and assess the satisfaction with 

the animation Green House Nakhon Resort Hotel. The sample group is 1) 3 animation experts and 2 owners 

of Green House Nakhon Resort Hotel which purposive sampling 2) animate viewer 50 people select by 

accidental sampling. Using statistics to analyze the data, which is the mean (x̅) and standard deviation (SD). 

The results of this research were that design and develop 2D animation program; the animated presents to 

detailed history of the rooms, contact information, how to get accommodation. The animation expert and 

owner hotel on the efficiency ware at the high level (x̅= 4.20, S.D. = 0.64) and animation viewer on the 

satisfaction ware at the high level (x̅=4.3, S.D. = 0.65) 

Keywords: Animation, PR, Green House Nakhon Resort Hotel 
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ST-O-07 
การพัฒนาระบบ E-Commerce จักสานและเคร่ืองปั้นดินเผา 

The Development of E-commerce System for Basketry and Pottery 
 

ณัฐพล ชูเจริญ1*  กฤษณะ ชุมเปีย1 และ อุทุมพร ศรีโยม1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0640377428, E-mail address: 6211317018@nstru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบ E-Commerce จักสานและเครื ่องปั ้นดินเผา มีวัตถุประสงค์  1) เพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบ  E-

commerce 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ ระบบออกแบบและพัฒนาด้วยโปรแกรม 

WordPress เป็นโปรแกรม CMS ช่วยให้การพัฒนาระบบ E-Commerce สะดวกและง่ายขึ ้น ใช้ My SQL ในการบริหาร

จัดการฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์  จำนวน 3 คน คัดเลือกแบบเจาะจง และ

ผู้ใช้งาน จำนวน 100 คน คัดเลือกแบบบังเอิญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบ E-Commerce มีสิทธ์ิการใช้งาน 2 สิทธ์ิ คือ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ

ได้ทั้งหมด และสิทธ์ิของผู้ใช้งานสามารถเข้าชมรายละเอียดสินค้า สั่งซื้อสินค้า แจ้งหลักฐานการชำระเงิน ตรวจสอบหมายเลข

พัสดุการจัดส่ง และผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅=4.43, S.D. = 0.65) และผู้ใช้

ระบบมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.59, S.D. = 0.63) 

คำสำคัญ: เว็บไซต์  จักสานและเครื่องปั้นดินเผา  เวิร์ดเพลส 
 

Abstract 
The development of E-Commerce system for a basketry and pottery aims to 1) design and develop E-

commerce system 2) to assess efficiency and assess satisfaction of the E-commerce system. Design and 

develop with WordPress is a CMS that makes the develop of E-commerce systems and use My SQL to 

database management. This research sampling of 3 web experts, selected by purposive sampling and 100 

users select by accidental sampling. The statistics methods used are percentage, mean and standard 

deviation. The results showed that 1) development of E-commerce systems have 2 user; administrators 

manage all and the users to view product details, order, provide proof of payment, track parcel 2) the 

efficiency of web expert with E-commerce was as the high level (x̅=4.43, S.D. = 0.65) and 3) the satisfaction 

of user with E-commerce was as the highest level (x̅=4.59, S.D. = 0.63). 

Keywords: Website, Basketry and Pottery, WordPress 
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ST-O-09 
การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง การฟักไข่ไก่แจ้สวยงาม 

Development of Animation 2D Lovely Bantam of Egg Incubation 
 

อมรเทพ นิลรัตน์1*  สุริยันต์ บัวเพชร1 และ อุทุมพร ศรีโยม1 
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0937150776, E-mail 6311317011@nstru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฟักไข่ไก่แจ้สวยงาม 2) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจต่อแอนิเมชัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และผู้รับชมแอนิเมชัน

ผ่านทางยูทูป จำนวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย คือ แอนิเมชัน 2 มิติ แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจผลการวิจัย พบว่า แอนิเมชันมีการ

ออกแบบและพัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe Animate นำเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการฟักไข่ไก่แจ้สวยงามแบบธรรมชาติ และแบบ

การใช้ตู้ฟักไข่ และใช้โปรแกรม WavePad Sound Editor ในการจัดการเสียงภายในเรื่อง และผลการประเมินประสิทธิภาพ

จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแอนิเมชันอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.35, S.D. = 0.67) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอนิชัน ภาพรวม

อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.56, S.D. = 0.68)   

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 2 มิติ  การฟักไข่ไก่  ไก่แจ้สวยงาม 
 

Abstract 
This study aims 1) to develop 2D animation of provide technical information on lovely bantam of egg 

incubation 2) to evaluate the efficiency and evaluate the satisfaction of the animation. The sample were 3 

expert and 100 people who watched the proposed animation through YouTube. The statistics used in the 

research were percent, mean and standard deviation. The research instruments used in the study consisted 

of 2D animation, efficiency questionnaire form and the satisfaction questionnaire. The results showed that 

used Adobe Animate program to content of the proposed animation was presented by technical 

information on lovely bantam of egg incubation of natural and incubation of eggs with the incubator and 

used WavePad Sound Editor program for sound management. The expert on the efficiency were at the high 

level (x̅ = 4.35, S.D. = 0.67) and the people who watched the proposed animation on the satisfaction were 

at the highest level (x̅ = 4.56, S.D. = 0.68).  

Keywords: 2D Animation, Egg Incubation, Lovely Bantam 
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ST-O-11 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองเพื่อสนับสนนุการตัดสินใจลงทุนในบิตคอยน์ 

ด้วยวิธีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่
Application of Machine Learning Techniques to Support Bitcoin Investment Decisions 

with Moving Average Crossover Methods 
 

ไพโรจน์ เสียงเอก1* และ วิภาวรรณ บัวทอง1 
 1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0818946350, E-mail address: s6281423106@pkru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในบิตคอยน์ โดยใช้ข้อมูล

ราคาบิตคอยน์และปริมาณการซื้อขายรายวันระหว่างปี ค.ศ.2019 ถึง ปี ค.ศ.2021 งานวิจัยน้ีทำการวิเคราะห์เชิงเทคนิคด้วย

วิธีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนเชียลของราคาปิดรายวัน จำนวน 3 เส้น ที่ค่าเฉลี่ย 5 วัน 30 วัน และ  

90 วัน ผลต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นข้อมูลนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องชนิดต้นไม้ตัดสินใจสร้างตัวแบบพยากรณ์

แนวโน้มตลาดในขณะน้ัน เมื่อพิจารณาความแม่นยำในการพยากรณ์จากค่า F1 ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง

ชนิด XGBoost มีความแม่นยำที่สุด สามารถพยากรณ์แนวโน้มตลาดได้ถูกต้อง 0.929 กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องชนิด 

Random Forest ให้ผลการพยากรณ์ถูกต้องรองลงมาเท่ากับ 0.904 ในขณะที่ Decision Tree ให้ผลการพยากรณ์ด้อยที่สุด 

ที่ความถูกต้องแนวโน้มตลาดเท่ากับ 0.871  

คำสำคัญ: การเรียนรู้ของเครื่อง  บิตคอยน์  เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
 

Abstract 
This research aims to apply machine learning techniques to support investment decisions in Bitcoin based 
on Bitcoin price and trading volume data from 2019 to 2021. This research conducts a technical analysis 
using the crossover of the exponential moving average strategy of 5, 30, and 90 daily closed prices. Moving 
average variances are inputs into the decision tree machine learning process to create market forecasting 
models. When comparing the F1-score prediction accuracies, the results show that XGBoost machine 
learning is the most accurate algorithm for predicting the market trend at 0.929. Moreover, the Random 
Forest machine learning provides inferior prediction accuracy at 0.904 for the market trend. The decision 
tree is the least efficient algorithm predicting the market trend at 0.871. 
Keywords: Machine Learning, Bitcoin, Moving Average 
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TH-P-01 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษาเมืองเก่าสงขลา 

People Participation in Cultural Tourism Management: 

 A Case Study of Songkhla Old Town  
 

ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธ์ิ1* และ ชญาดา เฉลียวพรหม1  
1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0814787209, E-mail address: tidapornru1@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าสงขลา และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา จำนวน 250 คน ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า 

ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื ่องมือ ( in-depth 

interview) โดยใช้การตั้งคำถามแบบกึ่งโครงสร้าง Semi Structured Interview กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน ประกอบด้วย 

ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า และผู้อยู่อาศัยในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ผลการวิจัย

พบว่าในการจัดการท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าสงขลามีการจัดการ 5 ด้านคือ โดยด้านที่มากที่สุดคือการจัดการด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาด้านการจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.09 การจัดการด้านพื้นที่เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย 4.02 การจัดการด้านกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวค่าเฉลี่ย  3.86 4) การจัดการด้านการ

เผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวค่าเฉลี่ย 3.86 ตามลำดับ  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว ภาพรวม

อยู่ระดับปานกลางซึ่งสิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่าการได้รับประโยชน์จากการ

ท่องเท่ียว การทำงานร่วมกันของประชาชน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม  การจัดการท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 

Abstract 
This research aimed to study tourism management in Songkhla old town and to study the level of people 

participation in tourism management in Songkhla old town. It was a mixed research. Quantitative research 

used questionnaires as a tool. The samples were 250 people who live or work in the Songkhla old town 

community area. The percentage, mean and standard deviation were used for data analysis. The qualitative 

research used in-depth interview as a tool by using Semi Structured Interview questions. Six respondents 

were community leaders, entrepreneurs and residents of Songkhla Old Town. The results found that the 

management of tourism in the Old City of Songkhla had 5 aspects: the highest aspect was the community 

security management, average 4.25, followed by environmental management, the mean 4.09. Area 

management to promote tourism, average 4.02, management of learning activities for tourists, average 3.86, 

4) management of information dissemination to tourists, average 3.86, respectively. In terms of people's 

participation in tourism management as a whole, it was at a moderate level. When sorted in descending 
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order, it was found that the highest participation was participation in tourism benefits, followed by 

participation in public collaboration, participation in obtaining information, participation in expressing 

opinions and making decisions.  

Keywords:  participation, tourism management, cultural tourism 
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TH-P-02 
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโยทะกา แอท ขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครีธรรมราช 
The Service Quality Affecting the Choice of Yotaka@Khanom Services, Khanom District,  

Nakhon Si Thammarat Province 
 

ไกรวิทย์ เพ็ชรสังข์1  จิณห์จุฑา เจาะจง1  จิราวรรณ พินิจวงษ์1  ศิริรัตน์ ศิรริักษ์1  อารียา คงแก้ว1   

นุชเนตร กาฬสมุทร์1 และ ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธ์ิ1* 
1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0814787209, E-mail address: tidapornru1@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของโยทะกา แอท ขนอม อำเภอขน

อม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเท่ียวทีใ่ช้บริการ โยทะกา แอท ขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 200 คน สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโยทะกา แอท ขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุดค่า x̅ = 4.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มากที่สุดคือ การเอาใจใส่ x̅ = 4.93 รองลงมา ความ

น่าเชื่อถือ x̅ = 4.93 การตอบสนอง x̅ = 4.92 การให้ความมั่นใจ x̅ = 4.84 และสิ่งที่สัมผัสได้ x̅ = 4.69  

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ เลือกใช้บริการที่พักแรม 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the service quality affecting the choice of Yotaka@Khanom 

services, Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province. This research was a quantitative research by using 

questionnaire for data collection. The sample group was 200 tourists who used the service at Yotaka at 

Khanom, Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province. The statistics used in the data analysis were 

percentage, mean, and standard deviation. The results showed that the overall selection of the service 

quality affecting the choice of Yotaka @ Khanom services was at the highest level x̅ = 4.94. When 

considering each aspect in descending order, it was found that the most important aspects was empathy 

x̅ = 4.93, followed by reliability x̅ = 4.93, responsiveness x̅ = 4.92, assurance, and tangibles x̅ = 4.84. 

Keywords: service quality, choosing the accommodation services. 
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TH-P-03 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการร้าน  

The Bay Café อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
The Marketing Mix Factors Affecting Customers' Decision to Choose the Service of  

The Bay Café, Muang District, Songkhla Province 
 

ชญานิษฐ์ แฟ้มแช้ม1  นฤมล คงพันธ์1  พิชญา ตะเหลบ1  ภาวินี อนันตพงศ์1  อนันต์ หะยีสะมะแอ1  กานต์พิชา ดุลยะลา1 

และ ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธ์ิ1* 
1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0814787209, E-mail address: tidapornru1@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าร้าน 

The Bay Café อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ

แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน The Bay Café อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการ

ร้าน The Bay Café อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับ

การตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื ่อเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

(x̅ = 4.70) รองลงมา ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (x̅ = 4.67) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.61) ปัจจัยด้าน

บุคคล (x̅ = 4.60) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.50) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (x̅ = 4.47) และ ปัจจัยด้านราคา  

(x̅ = 4.45) ตามลำดับ  

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจของลูกค้า  การบริการร้านอาหาร 

 

Abstract 
The objective of this research article was to study the marketing mix factors affecting the customer's decision 

to use the service at The Bay Café, Muang District, Songkhla Province. This research was a quantitative 

research. Questionnaires were used as the tool to collect data. The sample group was 120 customers who 

came to use the service at The Bay Café, Muang District, Songkhla Province. The statistics were Percentage, 

Mean, and Standard Deviation. The results showed that The level of decision-making on the marketing mix 

factors affecting the customer's decision to choose the service at The Bay Café, Muang District, Songkhla 

Province, was at the highest level (x̅ = 4.57). When considering each aspect, it was found that the decision-

making level was at the highest level in all aspects. When sorted from greatest to least, it was found that 

the physical factor was at the highest level (x̅  = 4.70), followed by service process factor (x̅ = 4.67), 
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marketing promotion factor (x̅ = 4.61), personnel factor (x̅ = 4.60), product factor (x̅ = 4.50), distribution 

factor (x̅ = 4.47), and Price factor (x̅  = 4.45). 

Keywords:  Marketing mix, customer decision, restaurant service 
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TH-P-04 
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ 

ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ ในสถานการณ์โควิด-19 
Factors of Service Quality Influencing the Customer Decisions making in Choosing the 

Service of Sirada Koh Yo Restaurant in the COVID-19 Situation 
 

เกษราภรณ์ ปานเพชร1  จันทรา ปานเพ็ชร1  ธัญรดา ชาตรี1  วิสนีย์ ไชยพูล1  อนันดา กระแจ่ม1  นุชเนตร กาฬสมุทร์1 

และ ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธ์ิ1*  
1หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0814787209, E-mail address: tidapornru1@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มาใช้บริการร้านอาหารศิรดา เกาะยอ ในสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 115 

คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้คำนวณหา

ค่าสถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านอาหารศิรดา เกาะยอ ในถสานการณ์โควิด-19 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด x̅ = 4.23 เรียงลำดับมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ x̅ = 4.34 รองลงมาความเป็น

ร ูปธรรมของบริการ x̅ = 4.32 ความน่าเชื ่อถือ x̅ = 4.30 ความเชื ่อมั ่นไว้วางใจได้ x̅ = 4.13 และการตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการ x̅ = 4.09 ตามลำดับ 

คำสำคัญ: ปจัจัยคุณภาพการบริการ  การตัดสินใจเลือกใช้บริการ  ร้านศริดา 
 

Abstract 
The purpose of this research article was to study factors of service quality influencing customer decisions 

making in choosing the service of Sirada Koh Yo restaurant in the situation of COVID-19. This research was 

a quantitative research by using questionnaire for data collection. The samples were 115 people who came 

to use the service at Sirada Ko Yo restaurant in the situation of COVID-19. The statistics used in the data 

analysis were percentage, mean and standard deviation. The results found that factors of service quality 

influencing customer decisions making in choosing the service of Sirada Koh Yo restaurant was at the highest 

level x̅ = 4.23. In order from most to least, were understanding the Customer x̅ = 4.34 followed by the 

tangible x̅ = 4.32 credibility x̅ = 4.30 reliability x̅ = 4.13 and responsiveness x̅ = 4.09 respectively 

Keywords:  factors of service quality, decision making in choosing services, Sirada Ko Yo restaurant 
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สาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตรก์ารอาหาร 

 

  



 

91 

HE-P-01 
การศึกษาผลของโปรตีนถ่ัวเหลืองผงต่อลักษณะปรากฏ และองค์ประกอบทางเคมีของฟัดจ์บราวนี่ 

Study of Effect of Soy Protein Powder on Appearance and Chemical Composition in 

Fudge Brownie 
 

สัญชัย ยอดมณี1*  ปรเมศร์ หุ้นจิ้น1  ฟรากิบ ไชยสาแล้1* และ พีรกานญ์ มีธวัช1 
1สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0612645622, E-mail address: sanchai.y@pkru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

ฟัดจ์บราวนี่เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทหนึ่ง โดยขั้นตอนสำคัญคือการใช้เนยละลายผสมกับช็อกโกแลตแท้ ส่งผลให้ฟัดจ์

บราวนี่มีความฉ่ำ และมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวหนึบ แต่ทว่าด้วยส่วนผสมดังกล่าวจึงส่งผลให้ฟัดจ์บราวนี่มีพลังงานสูงซึ่งอาจจะ

ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว งานวิจัยเรื่องนี้จึงศึกษาการลดพลังงานของฟัดจ์บราวนี่โดยการทดแทนแป้งสาลี

บางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองผงในอัตราร้อยละ 0 25 และ 50 จากนั้นตัวอย่างฟัดจ์บราวนี่จะถูกนำไปวิเคราะห์ลักษณะ

ปรากฏ และองค์ประกอบทางเคมี ผลการทดลองพบว่าโปรตีนถั่วเหลืองผงที่เพิ่มขี้นมีผลต่อการดูดซับน้ำและไขมัน ส่งผลให้

ฟัดจ์บราวน่ีสูญเสียฟิล์มบนผิวหน้า และมีลักษณะที่แห้งข้ึน นอกจากน้ีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าการเพ่ิมโปรตีน

ถ่ัวเหลืองผงส่งผลให้ฟัดจ์บราวน่ีมีปริมาณความชื้นและคาร์โบไฮเดรตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการสูญเสียฟิล์มและความชื้ นใน

ผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของโปรตีนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือเทียบได้เท่ากับ 2-3 เท่าของสูตรพ้ืนฐาน 

โดยสรุปการใช้โปรตีนถ่ัวเหลืองผงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ันสามารถทดแทนแป้งสาลีได้ เน่ืองจากการใช้ปริมาณโปรตีนถ่ัวเหลืองผง

ดังกล่าวมากไปจะส่งผลเสียต่อคุณลักษณะของฟัดจ์บราวน่ี 

คำสำคัญ: โปรตีนถ่ัวเหลืองผง  ลักษณะปรากฏ  ฟัดจ์บราวน่ี 
 

Abstract 
Fudge brownie is the one of the bakery products.  A mix of melted butter and dark chocolate is the 

importance step in recipe, which resulted in its juicer and chewier texture. However, these ingredients could 

provide more energy that can have some adverse effects on consumers’ health in the long term. Therefore, 

this research studied the decreasing of energy in fudge brownie by using a partial replacement of wheat 

flour with soy protein powder ( 0, 25 and 50) .  The fudge brownie samples were to be analyzed for an 

appearance and a chemical composition.  The results showed that the increasing of soy protein powder in 

fudge brownie samples resulted in decreasing film and moisture on their surface.  In addition, the analysis 

of a chemical composition showed that the increasing of soy protein powder in fudge brownie samples 

caused less moisture and carbohydrate content. This was in agreement with the losing of film and moisture 

on their surface. However, the protein content was statistical significantly increasing, or 2-3 time higher than 

the original recipe. In summary, only a small amount of soy protein powder can replace the wheat flour in 

fudge brownie due to the negative effect on its appearance from an excess soy protein powder. 

Keywords: Soy protein powder, Appearance, Fudge brownie       
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สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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HS-P-01 
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  

ต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 
Satisfaction of students of Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla 

Campus to the model of online teaching management Academic year 2020 
 

เอกราช มะลิวรรณ์1* และ วีระชัย ท่าดี2 
1หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
2หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0954398152, E-Mail Address : Ekarach.m@rmutsv.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ การศึกษาครั้งนี ้เป็นการวิจั ยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนาคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบระดับความเป็นพลเมือง ใช้ค่าสถิติ ใช้ค่าสถิติ Independent sample t -
test การวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ใช ้ค ่าสถิติ Independent sample t -test และ Oneway ANOVA 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความแตกต่างของเพศ อายุ ชั้นปีที่เรียน ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความ
พึงพอใจ ได้แก่ สาขาและคณะที่เรียน 2) ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู ่ที่ 1.5 -2 ชั่วโมง  

3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ที่ ระดับปานกลาง (X̅ = 3.32, S.D.= 0.872)  
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

Abstract 
Research on Student Satisfaction of Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla Campus to the 
model of online teaching management The objectives of the academic year 2020  are to 1)  study personal 
factors affecting satisfaction of online teaching and learning, 2) to study the appropriate period of time for online 
teaching, 3) to study the level of satisfaction of students. who study online This study is a quantitative research. 
Use survey research (Survey Research) by using questionnaires to collect data. The statistics used in the research 
were descriptive statistics, i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation. The level of citizenship was 
compared using independent sample t -test, Independent sample t -test, Independent sample t -test and 
Oneway ANOVA. Age, year of study no effect on satisfaction level The factors affecting the level of satisfaction 
were the departments and faculties they studied 2) The appropriate duration for the online teaching and learning 
management was 1.5-2 hours 3) the level of the students' satisfaction towards the online teaching and learning 

management. at the moderate level (X̅ = 3.32, S.D.= 0.872)  
Keywords: satisfaction, online teaching and learning management, Rajamangala University of Technology 

Srivijaya      



 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 

  



 

95 

ST-P-01 
การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงแมลงหว่ีด้วยเปลือกทุเรียนและเสริมสีสกัดจากดอกอัญชันสีน้ำเงิน 

Development of Fruit Fly Culture Media by using Durian Peel  

Supplement with Blue Butterfly Pea Extract 
 

เทพเทวี ทองแป้น1*  จิตติมา อ่อนแก้ว1 และ อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์2 

1หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0929746114, E-mail address: thaptawee.0242@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

แมลงหวี่เป็นสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ สำหรับศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการเพาะเลี้ยง

แมลงหว่ีโดยทั่วไปใช้อาหารสูตรข้าวโพดบด งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เปลือกทุเรียนที่เป็นขยะเหลือทิ้งทดแทนข้าวโพดบด 

และเสริมสีสกัดจากดอกอัญชันสีน้ำเงิน ทดลองเพาะเลี้ยงแมลงหว่ีในอาหาร 3 สูตร คือ 1. สูตรเปลือกทุเรียน 2. สูตรข้าวโพด

บดอัญชัน 3. สูตรเปลือกทุเรียนอัญชัน เปรียบเทียบกับสูตรข้าวโพดบด เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของแมลงหว่ีตัวเต็มวัยรุ่นลูก 

นำแมลงหว่ีเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 10 คู่ เลี้ยงในขวดอาหารแต่ละสูตร สูตรละ 3 ขวด ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น

ระยะเวลา 1 วงชีวิต นับจำนวนตัวเต็มวัย เพศ และ ชั่งน้ำหนักโดยนับวันเว้นวัน 5 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

พบว่า แมลงหว่ีที่เลี้ยงในอาหารทั้ง 4 สูตร ได้แก่ 1. สูตรข้าวโพดบด (สูตรควบคุม) 2. สูตรเปลือกทุเรียนบด 3. สูตรข้าวโพด

บดอัญชัน 4. สูตรเปลือกทุเรียนบดอัญชัน มีจำนวนตัวเต็มวัยรุ่นลูก และสัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

(P>.05)  มีน้ำหนักตัวเฉลี ่ยของแมลงหวี ่ต ัวเต็มวัยรุ ่นลูก เท่ากับ 1 ,08720.52, 96733.15, 1,0884.04 และ

1,01371.51 ไมโครกรัม ตามลำดับ โดยสูตรข้าวโพดบดอัญชัน เป็นอาหารที่ทำให้น้ำหนักตัวเต็มวัยเฉลี่ยของแมลงหว่ีรุ่นลูก 

ไม่แตกต่างทางสถิติกับอาหารสูตรข้าวโพดบด ส่วนสูตรเปลือกทุเรียนอัญชัน ทำให้น้ำหนักตัวเต็มวัยเฉลี่ยของแมลงหวี่รุ่นลูก

มากกว่าสูตรเปลือกทุเรียนเพียงอย่างเดียว สรุปว่า อาหารสูตรข้าวโพดบดอัญชัน และสูตรเปลือกทุเรียนอัญชัน สามารถ

นำมาใช้เพาะเลี้ยงแมลงหว่ีได้ 

คำสำคัญ: ข้าวโพดบด  เปลือกทุเรียน  อัญชัน  อาหารเลี้ยงแมลงหว่ี  ห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร ์
 

Abstract 
Drosophila melanogaster are model animals in genetic laboratories for studying genetic inheritance. Fruit 

fly culturing generally used ground corn formula. This research aimed to use leftover durian peel instead 

of ground corn and supplement extracted color from butterfly pea. Three formulas: 1) durian peel,  

2) ground corn with butterfly pea, 3) durian peel with butterfly pea were used as media to culture fruit flies 

and compared with the ground corn media formula as control group. Ten couples of male and female 

adult fruit flies were cultured in 3 culture tubes of each formula at 25 degrees Celsius for a life cycle. 

Offspring flies were investigated the fruit fly growth. The number of adult fruit flies and sex were counted 

and weighted by observing every other day for 5 times. Data were statistically analyzed using one way 

ANOVA and Duncan’s multiple rang test. The results revealed that the number of adult offspring flies and 
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the sex ratios raised in the 4 culture media formulas were not statistically different (P>.05). The average 

weight of adult offspring flies raised in media formulas (ground corn, durian peel, the durian peel with 

butterfly pea and durian peel with butterfly pea) were 1 ,0 8 72 0 . 5 2 , 9 6 73 3 . 1 , 1 ,0 8 84 . 0 4  and 

1 ,01371.51g, respectively. The average weight of samples raised in the durian peel with butterfly pea 

formula was significantly higher than the durian formula. Besides, the ground corn with butterfly pea media 

was not statistically different from the ground corn formula to increase the adult offspring flies’ weight. In 

conclusion, the ground corn with butterfly pea and durian peel with butterfly pea culture media formulas 

could be used to culture the fruit flies in genetic laboratories. 

Keywords: Ground corn, Durian peel, Butterfly pea, Fruit fly culture media, Genetic laboratory 
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TE-O-01 
The English Syntax Website Development of the Linguistics  

Learning Enhancement for the Undergraduates 
  

Watsapon Klomrat1*, Pawinnawat Sangsawat1, Fatimah Jaru1, Phanlapa Khathayut1 and Jirayu Songkhro1  

1English for Communication Program, Department of Foreign Language, Faculty of Liberal Arts, 

Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thailand 
*Corresponding Author Tel.: 094-3982405, E-mail address: watsapon.k@rmutsvmail.com 

 

Abstract 
The purposes of this research are to 1) study the learning achievements using the English Syntax Website 

for linguistics learning enhancement and 2) measure the satisfaction of the students using the English Syntax 

Website for linguistics learning enhancement. The population used in this research were 35 first-year 

students in part-time program, majoring in English for Communication, Foreign Language Department at a 

university in Songkhla province. Of 35 students, 33 participated, by using volunteer samplings. The 

instruments used in this study were a pre-test, a post-test, and a satisfaction questionnaire. The statistics 

used to analyze the data were frequency, percentage (%), mean (x̅), standard deviation (S.D.), and T-test. 

The results of the study were as follows: 1) the students’ post-test scores were significantly different 

comparing to their pre-test scores (p >= 0.01). With a total score of 15, the average pre-test score (x̅) was 

5.84 and the average post-test score was 10.23, with standard deviations (S.D.) of 1.44 and 3.31, respectively. 

2) The students' satisfaction with the English Syntax Website for linguistics learning enhancement was at a 

high level (x̅= 4.37 and S.D. = 0.65). In conclusion, the English Syntax Website for linguistics learning 

enhancement for the undergraduates can be implemented in learning sessions and be used to improve 

students’ knowledge of English syntax. 

Keywords: Learning enhancement website, The English Syntax 
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TE-O-02 
The Effectiveness of the Phonology Website for Enhancing the Undergraduates' 

Linguistic Learning 
 

Romaneeya Ruangying1, Sasiwimon Kaewsawat1, Patcharin Kangkha1 and Palachai Khaonuan1 
English for Communication Program, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thailand 

 

Abstract 
The objectives of this research are to explore the effectiveness of the phonology website through measuring 

the students’ achievement and their satisfactions upon learning through the phonology website. The 35 

first-year students were the participants majoring in the English for Communication Program, Faculty of 

Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla. The instruments used to collect data 

were a phonological website to support linguistic learning, the pre- and post- tests, and the questionnaire. 

The collected data was analyzed by mean (x̅), standard deviation (S.D.), Epost -  Epre, and Wilcoxon Matched 

Pairs Signed-Ranks Test. The study found that the effectiveness of the phonological website for promoting 

the linguistic learning was as 47.29 (Epost -  Epre). Meanwhile, the post-test scores were higher than pre-test 

ones, with a statistically significant difference at the 0.01 level. The students’ attitudes with the phonological 

website to backing-up the linguistic learning in terms of content, format, and usage, in all 3 aspects were 

excellent level at (x̅ = 4.63, S.D. = 0.54) respectively. It can be said that the phonological website can lead 

the students learn linguistics better with positive feelings. This kind of websites can be extended to other 

linguistic components like morphology, syntax, semantics, pragmatics and others. 

Keywords: Phonological Website, Linguistic Learning Enhancement, Phonology Component 
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TE-O-03 
E-Learning in the Eyes of Writing Students 

 

Mitchelle Juaban1* and Ryan Rommel Dominguez1  
1English Program, Department of Foreign Languages, Faculty of Liberal Arts,  

Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thailand 
*Corresponding Author Tel.: 0950266530, E-mail address: mitchelle.j@rmutsv.ac.th 

 

Abstract 
The pandemic, although seen by many as an unwelcome disruption of the normal way of living, 

inadvertently brings streaks of silver lining. Online was the sole method of learning delivery as the case was 

for this study; however, having experienced the best of both online and onsite learning – blended and 

hybrid educational approaches should be deeply considered moving forward. One hundred third year 

writing students, who completed a writing course online, participated in a survey that aimed to determine 

their perceptions regarding onsite and online learning. Data were gathered via Google Forms and were 

subjected to statistical analysis. Results revealed that the ability to study anywhere (76%), and the ability 

to stay at home (64%) were identified as the main advantages of online learning. On the other hand, lack 

of interactions with classmates (72%), and reduced interaction with teacher (63%) were chosen as top two 

disadvantages of online learning. In terms of the respondents perceptions regarding the effectiveness of 

online and onsite modes of learning, the Wilcoxon rank test gave a statistically significant difference on 

both circumstances, understanding writing concepts and understanding the teacher’s feedbacks on writing 

outcomes (P<0.001). Interestingly, 77 percent of the respondents perceived blended-learning as a better 

approach for studying writing courses. As education gradually goes back to the four posts of the classroom, 

blended and hybrid learning styles are significant concerns to be considered. 

Keywords: online learning, onsite learning, blended learning, perceptions of writing students 
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Creating Online Lessons and Assessing Effectiveness: A Course in Engineering Basic 

Skills for Bachelor’s Degree Students 
 

 

Parvinee Angboonta1, Suparat Bootchai1, Wanwisa Banmahing1, Pitsanu Chomkong1  

and Amondech Inkaew2* 
1Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand 

2Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thailand 
*Corresponding Author Tel.: 0995197994, E-mail address: amondech.i@rmutsv.ac.th 

 

 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to create online lessons in Engineering Basic Skills, which is in a program 

of Industrial Engineering, Bachelor of Science in Technical Education, and  2) to find the effectiveness of 

those online lessons. This project was conducted to create online lessons by studying the course 

characteristics in order to create the objectives and divide the learning units. Then the online lesson was 

created by using Google Site. After the contents were reviewed by 3 experts, those contents were edited 

and improved according to the recommendations. The 25 students in a program of Industrial Engineering 

year 1, academic year 2021, faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology 

Thanyaburi were participated as the samples in this project to find the effectiveness of the online lesson. 

Data were collected by using 20-item-multiple choice pre-test and post-test.The results were assessed in 

an online platform. Data were analyzed by using the index of difficulty, dependent T-test, mean and 

standard deviation. The results of the assessment of the quality of online lessons by expert opinions found 

that 1) the quality of content, media and end-of-chapter quizzes were at a very high level, and the quality 

of worksheets was at a high level. 2) The T-test results of finding the effectiveness of online lessons showed 

the difference between pre-test and post-test scores that the mean score difference after learning online 

increased significantly from 46.8 percent to 78 percent at the 0.05 level. 

Keywords: Online Lesson, Online Learning, Effectiveness, Engineering Basic Skills 
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Effects of Applying the SMART GOAL Concept Approach with the 5Es of Inquiry-Based 
Learning through Educational Online Platform on Biology Achievement, Self-Regulation 
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*Corresponding Author Tel.: 0821569941, E-mail address: t.kanjanapan@gmail.com 

 

 

Abstract 
The research aimed to study the Effects of Applying the SMART GOAL Concept Approach with the 5Es of 

Inquiry-Based Learning through Educational Online Platform on Biology Achievement, and Self-Regulation. 

The sample on this study were the grade 10th students at Satree Thungsong School amount 40 people. The 

study was held during the semester 2/2021. The sample was chosen by purposive sampling method and 

were instructed by using 5Es of Inquiry-Based through Facebook Class for 12 hours. The research instruments 

consist of 1) Lesson plans on Genetics 2) Achievement test 3) Self-Regulation test 4) The researcher’s notes. 

The experimental research was conducted using one group pretest- posttest design. The data was analyzed 

by percentage, arithmetic means, standard deviation and t-test. The result were shown as follows: 

 1. Students learning by Applying the SMART GOAL Concept Approach had the post-test mean score 

on Biology achievement higher than the pre-test mean score at the .01 level of significance. 

 2. The comparison between mean score and criteria of 60% of total score 

indicated that the students’ mean score was higher than the criteria at the .01 level of significance. 

 3. Students learning by Applying SMART GOAL Concept Approach had the post-test mean score of 

Self-Regulation higher than the pre-test mean score at the .01 level of significance. 

Keywords: SMART GOAL, 5Es of Inquiry-Based Learning, Self-Regulation 
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LC-0-01 
An Investigation of Students’ Attitudes towards Practicing their Oral Communication 

Skills through Impromptu Speaking Activities 
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1 Foreign Languages Department, Faculty of Liberal Arts,  

Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thailand 
*Corresponding Author Tel.: 0988720223, E-mail address: laurodequinajunior@gmail.com 

 

Abstract 
The purpose of this study was primarily to investigate the students’ attitudes towards practicing their oral 

communication skills through impromptu speaking activities. Data were gathered through interviewing 20 

fourth year English major students enrolled in the course Public Speaking at a university in the southern 

part of Thailand during the second semester of Academic Year (AY) 2021-22. The study reveals that majority 

of the students shared positive attitudinal responses towards impromptu speaking activities as means to 

further enhance their oral communication skills. When it comes to the learners’ difficulties in delivering 

unprepared speeches, anxiety was the learners’ most common problem followed by experiencing mental 

block. Other problems were lack of background knowledge, vocabulary, organization of ideas, grammar 

accuracy, and elaboration of ideas. The most commonly used strategies that learners adopt in enhancing 

their skills in delivering unrehearsed speeches were maintaining calmness and practicing frequently. Taking 

deep breaths, relating personal experience to the subject matter, following a structure in mind, and focusing 

on the main points of the topic are equally useful speaking strategies. Hence, language teachers should 

implement impromptu speaking activities in their classes to allow their learners observe how they express 

their thoughts orally without any preparation or relying on notes. Even if impromptu speaking makes 

learners feel anxious, the findings of this study showed how the participants’ positive attitudes and their 

recognition of the benefits of impromptu speaking tasks to their oral communication competencies 

improvement outweigh the negative experiences they had from performing the tasks.  Furthermore, 

impromptu speaking can certainly help strengthen their fluency in speaking provided that they consistently 

practice and get accustomed to it. 

Keywords: Attitudes towards Impromptu Speaking, Oral Communication Skills, Impromptu Speaking 
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Abstract 
Recently, many ELT studies have shifted their focuses from traditional linguistic approaches to languaging 

curriculums which aim at encouraging learners to do things using English in the real world with the help of 

any available sources, especially abundant ones like online tools and platforms. This research examines 50 

participants who are architecture and design students studying in an international program at a Thai 

university. It aims to investigate their opinions and attitudes in an English course, following the principles of 

English as a lingua franca (ELF) and languaging research areas. Also the study questions on what skills the 

students acquire through learning this course since its focus is not on the linguistic aspects but on how 

students can achieve their goals by learning that they are able to do other things in English (Lado, 1979; 

Thibault, 2017). Each student was encouraged to do reviews on a product and a type of media in both text 

and video practices. Instead of ‘learning’ the English language, they used it and felt satisfied with the course 

due to their opinions and attitudes shown in questionnaires and reflection reports. Both linguistic and non-

linguistic skills were also mentioned as acquired skills they achieved after being taught in this course. 

Keywords: languaging, English as a lingua franca (ELF), real world English, linguistic approaches, linguistic 

and non-linguistic skills 
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Abstract 
With the increased use of the Internet, online translation tools (OTTs) have been widely used by translators. 

Yet, there was not much research done on why the translators use each tool. This study aimed to explore 

the use of OTTs in translation by Thai translation students. The participants were 50 Thai university students 

majoring in English and taking at least one translation course. The checklist questionnaire on the use of 

OTTs adapted from Gainey’s (2010) and Munpru and Wuttikrikunlaya's (2013) was used to collect the data. 

The findings revealed that online dictionaries (ODs), online translators (OTs), and search engines (SEs) were 

widely used among the participants. The OD’s providers’ reliability appeared to influence the participants 

to use ODs whilst Google gained the most popularity of OTs and SEs from the participants due to its 

reputation. ODs were used for searching for word meanings the most, followed by parts of speech and 

related words. Interestingly, Thai-Thai dictionaries were used by the participants as Thai-Thai ODs seemed 

to help them to find more details of Thai words. The participants used OTs to translate at various syntactic 

levels, but not much at the paragraph level since they considered that the translation version from OTs 

may not be reliable because OTs were unable to understand the contexts of the whole paragraph. In 

addition, the participants used the "All'' feature in SEs the most because it could deliver a large number of 

results in one search. To conclude, every OTT served the needs of Thai translation students in terms of its 

main features and functions. The results of this study can help translation instructors to understand how 

students utilize OTTs and plan for integrating OTTs as their teaching materials. In addition, the results can 

be a guideline for translators to use OTTs more effectively. 

Keywords: online translation tools, university translation student, online translators, search engines, online 

dictionary 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the ability of food venders’ language speaking at Chalatat beach, 

Mueang District, Songkhla Province, Thailand. The sample of 62 food venders was selected by means of 

purposive sampling which could be classified into 3 types, food stall vender (78%), restaurant owner (12%) 

and hawker (10%). The results showed that the ability of food venders’ language speaking are Thai, English, 

Chinese, Malay and others. Hawkers can speak only Thai language. Restaurant owners can speak 3 languages 

including Thai (100%), English (25%) and Malay (13%). Food stall venders can speak Thai (100%), English 

(69%), Chinese (24%), Malay (14%) and Other languages (10%). From this study, food stall venders can speak 

several languages since this type of food store has to deal with verities of customers and tourists. Restaurant 

owners can speak languages fewer than food stall venders while hawkers can speak only Thai. 

Consequently, the ability of language speaking for food venders is important for the communication with 

both domestic and international tourists who visited Chalatat beach. The foreign language specking 

competency opens up an opportunity for food venders to run the business successfully and can attribute 

to the promotion of Chalatat beach as a tourist attraction area. The findings in this research can be used as 

baseline data for development the food business services staffs to prepare for the tourism business which 

is expected to grow after the Covid-19 pandemic. 

Keywords: food vender, language, Chalatat beach 
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Abstract 
This study aimed to examine how four western expatriates adjusted to cross-cultural living and working 
environments through their experiences in Ubon Ratchathani, a major city situated in lower northeastern 
Thailand. Their length of each participant’s residence was between 4-6 months. The data was gathered by 
using the Socio-Cultural Adaptation Scale (Ward & Kennedy, 1999) followed by the semi-structured 
interviews with each participant. Oberg’s U-Curve Culture Shock framework was used as the framework of 
the study. The quantitative data was presented as percentages while the qualitative data was analyzed by 
using theme analysis.  The quantitative and the qualitative findings found that the honeymoon state and 
culture shock state simultaneously and mildly occurred to the expatriates. In addition, it was discovered 
that there were elements such as training, international travel, and social networks with locals that made 
it easier for the expatriates to adapt to Thai and Isan cultures. This study sheds lights on the processes of 
adjustment of western expatiates in Thai and Isan cultures and the issue of intercultural awareness between 
the people in the host country and the expatriates. Further studies should be conducted with expatriates 
in more various continents or cultures such as expatriates from African and Asian countries since there is a 
number of this group of people working in Ubon Rachathani as well. 
Keywords: Cross-cultural adjustment, expatriate, Socio-Cultural Adaptation Scale  
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 
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IN-1-01 
สื่อการสอนเรื่อง อักษรข้างภาษาจีน 

Chinese word Category Indicating Letters 
 

จุฑามณี มหาสวัสด์ิ1*  ปภาวดี มณีโชติ1 และ ราชาวดี จันทร์ทอง1 
1รายวิชาภาษาจีน สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0987293354, E-mail address: Jutamanee.m@rmutsvmail.com 
 

ความเป็นมา 
ภาษาจีนเข้ามามีอิทธิพลในการเรียนการสอนของประเทศไทยมากข้ึน รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ให้ผู้เรียนสังกัด สพฐ. 

เรียนภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จึงเริ ่มให้การสนับสนุน  และเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน

ภาษาจีน ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุน 

และขยายโอกาสให้แก่โรงเรียนและเยาวชนอย่างเท่าเทียม  

ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง อักษรข้างภาษาจีน ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่ผ่านการตกตะกอนและ

การขัดเกลาทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนการสอนการประกอบตัวหนังสือแบบสิงเซิง （形声）ทำให้ผู้เรียน

สามารถแยกส่วนโครงสร้างอักษรจีน และส่วนประกอบของอักษรจีนจากอักษรข้าง โดยการใช้นวัตกรรมวีดีโอประกอบการ

สอนซึ่งมี QR Code ที่สามารถสแกนได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ภายในวีดีโอมีการอธิบายเน้ือหาเรื่ององค์ประกอบของ

คำศัพท์หมวดต่าง ๆ  ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับสื่อทำมือซึ่งเป็นวงล้ออักษรข้างภาษาจีน หากหมุนเปลี่ยนองค์ประกอบตัวอักษร

ข้างภาษาจีนจะทำให้เกิดเป็นความหมายใหม่ หากผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจในความหมายของสื่อทำมือสามารถดูนวัตกรรม

วีดีโอประกอบการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนเน้ือหาได้  ส่งผลให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน สร้างความน่าสนใจ

ได้มากกว่าการเขียนตามผู้สอนเพียงอย่างเดียว และเป็นการทบทวนเน้ือหาด้วยตนเองเพ่ิมทักษะทางการจำอักษรจีนได้ดีย่ิงข้ึน 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
สื่อการสอนเรื่อง อักษรข้างภาษาจีน ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการสอนหมวดอักษรข้างภาษาจีน 

โดยอักษรจีนนั้นพัฒนามาจากภาพที่สลักบนกระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์เรียกว่า อักษรเจี๋ยกู่เหวิน （甲骨文）อักษร

ส่วนหน่ึงของภาษาจีนเป็นอักษรที่แบ่งความหมายได้จากอักษรข้าง โดยประกอบไปด้วยสื่อการสอนทำมือเป็นวงล้อที่แผ่นบน

เป็นอักษรข้างหมวดต่าง ๆ ที่แสดงถึงความหมายและความสัมพันธ์ในหมวดน้ัน ๆ แผ่นล่างเป็นอักษรที่มาประกอบแล้วเกิดเป็น

ความหมาย สามารถหมุนลงล้อไปเรื่อย ๆ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ  และสามารถใช้สอนควบคู่ไปกับนวัตกรรมวีดีโอการสอน

เรื่องอักษรข้าง  เพียงสแกนผ่าน QR Code ที่มีนวัตกรรมวีดีโอการสอนที่อธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ในวงล้อ

ประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาของคำศัพท์ได้ง่ายย่ิงข้ึน และยังทบทวนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
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ประโยชน์ของผลงาน   

สื่อการสอนเรื่อง อักษรข้างภาษาจีน สามารถช่วยพัฒนาทักษะการจำอักษรจีนของผู้เรียนได้ ทั้งน้ียังสามารถอธิบาย

อักษรข้างในหมวดต่างของภาษาจีน และมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยเรียนรู้ผ่านสื่อวีดีโอที่สามารถให้ผู้เรียนเขา้ใจ 

เข้าถึงได้ทุกเวลาผ่านการสแกน QR Code  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ผู้วิจัยออกแบบส่ือการสอนแบบทำมือ ประดิษฐ์ผลงานส่ือการสอนเรื่อง  

อักษรข้างภาษาจีน 

 

 

ทดลองใช้งานส่ือ รหัส QR Code ส่ือวีดีโอ 

  
วีดีโอประกอบการอธิบาย วีดีโอประกอบการอธิบาย 

เจ้าของผลงาน 
จุฑามณี มหาสวัสด์ิ*  ปภาวดี มณีโชติ และ ราชาวดี จนัทร์ทอง 

รายวิชาภาษาจีน สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

Tel.: 0987293354, E-mail address: Jutamanee.m@rmutsvmail.com 
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IN-1-02 
เกมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

                               Game for English Skills Improvement 
 

รุ่งนภา ขุนเพ็ชร1*  พัลลภา คทายุทธ1 และ ภัทราวัน แสงวรรณ1 
1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0646170544, E-mail address: rnpk2542@gmail.com 
 

ความเป็นมา 
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบ on-site สู่รูปแบบออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งน้ี 

โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนจึงอยู่ในวัยที่ชอบความสนุกสนาน เมื่อเนื้อหา

เยอะเกินไป และสื่อขาดความดึงดูดใจ นักเรียนจึงไม่ต้ังใจฟังสิ่งที่สอน นอกจากน้ี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นชั้นปีที่

ต้องเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับ O-NET ในปีถัดไป แต่นักเรียนยังมีความเข้าใจด้านทักษะภาษาอังกฤษไม่มากพอ ตัวผู้จัดทำ

โครงการได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่พบเจอในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่จึงได้จัดทำโครงงานน้ีข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 

1. สร้างสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือเตรียมตัวสอบ O-NET 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 

เกมเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นเกมที่รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET ของปีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ

สนทนา สัญลักษณ์ หรือการอ่านเพ่ือตอบคำถาม เพ่ือให้นักเรียนได้มีความคุ้นเคยกับข้อสอบ รูปแบบของเกมจะเป็นลักษณะ

การแบ่งทีมแข่งขัน และแบบสุ่มเลือก โดยเกมจะประกอบไปด้วยเกมเปิดภาพทายคำศัพท์ เกมบันไดงู และเกมเสี่ยงทาย ทำให้

ผู้เล่นมีความต่ืนเต้นในการลุ้นคำถาม โดยจะมีวิธีการเล่น และเฉลยควบคู่ไปในแต่ละเกม 

 

วิธีดำเนินการ 

การจัดทำโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. วางแผนการจัดทำโครงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

รายละเอียดต่าง ๆ 

 2. จัดทำเกมเสริมทักษะ และนำไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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 3. ดำเนินโครงงานตามข้ันตอน 

  3.1 รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 

  3.2 จัดทำเกมเสริมทักษะโดยใช้โปรแกรม Power Point 

  3.3 จัดทำข้อสอบ Pre-test และ Post-test 

                        3.4 นำข้อสอบให้พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและนำไปแก้ไข 

  3.5 ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบ Pre-test โดยใช้รูปแบบของ Google form ในอาทิตย์แรกของเดือน

กุมภาพันธ์ 2565 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ใช้แบบแผนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มเดียวโดยการสุ่มแบบความสมัครใจ (Volunteer Sampling) 

   3.6 นำเกมเสริมทักษะมาใช้เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียน เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ (สัปดาห์ที่สองของเดือน

กุมภาพันธ์ 2565) 

  3.7 ให้นักเรียนทำข้อสอบ Post-test โดยใช้รูปแบบของ Google form ในอาทิตย์สุดท้ายของเดือน

กุมภาพันธ์ 2565 

  3.8 ให้นักเรียน และบุคลากร ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน เกมเพื่อการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 35 คน คิดเป็นนักเรียน 85.71% และคุณครู 14.29% 

  3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นสองส่วน ดังน้ี 

   3.9.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test/Post-test) ใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

(x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความถ่ี ร้อยละ ค่าความแตกต่าง (T-Test) 

   3.9.2 แบบสอบถามความพึงพอใจใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  ผลคะแนนที่ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best JW, 1977 อ้างถึงใน 

พัชรนินทร์ ธนทรัพย์ บุรโชติ และศศิธร สำราญจิต, 2559)  มีรายละเอียดดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจด้วยน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ประโยชน์ของผลงาน 

               เกมเพื ่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้จร ิง   โดยใช้เป็นสื ่อการสอนให้กับนักเร ียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการเรียน โดยสามารถ

อภิปรายผลของการทำโครงการได้ดังน้ี 
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1. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

การทดสอบ คะแนนเต็ม n Mean (x̅) S.D. t Df Sig 
(p-value) 

ก่อนเรียน 20 30 12.08 3.82 -7.41 29 0.00 
หลังเรียน 20 30 16.93 2.98 

                

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (Post-test) พบว่า 

คะแนนการทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p.=0.000) โดยผลของการทำ Pre-test มีค่าเฉลี่ย 12.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.82 และผล

ของการทำ Post-test มีค่าเฉลี่ย 16.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.98  

 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในด้านการใช้ภาษาและเน้ือหา (n=35) 

คำถาม Mean (x̅) S.D. แปลผล 

1.ด้านการใช้ภาษาและเน้ือหา  

1.1 เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.64 0.67 มากท่ีสุด 

1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ 4.64 0.72 มากท่ีสุด 

1.3 ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผู้ของเรียน 4.64 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.70 มากท่ีสุด 

 

               ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการใช้ภาษาและ

เนื้อหา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และ S.D. เท่ากับ 0.70 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการใช้ภาษาและเน้ือหา ได้แก่ เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  (x̅=4.64, S.D.= 

0.67) ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ (x̅=4.64, S.D.= 0.72) และใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผู้ของเรียน (x̅=4.64, S.D.= 

0.72) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (n=35) 

คำถาม Mean (x̅) S.D. แปลผล 

2.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

2.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อใช้ สัดส่วน

เหมาะสมสวยงาม 
4.46 0.63 มาก 

2.2 สีที่ใช้สวยงามและสบายตา 4.39 0.82 มาก 

2.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.46 0.78 มาก 

2.4 ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหา 4.57 0.78 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.72 มาก 

                

ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ S.D. เท่ากับ 0.72 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ได้แก ่ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหา

(x̅=4.57, S.D.= 0.78) ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อใช้ สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม (x̅=4.46, S.D.= 0.63) รูปแบบ

ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม (x̅=4.46, S.D.= 0.78) และสีที่ใช้สวยงามและสบายตา (x̅=4.39, S.D.= 0.82) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน

แต่ละด้าน (n=35) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพ่ือการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษในแต่ละด้าน 
Mean (x̅) S.D. แปลผล 

1.ด้านการใช้ภาษาและเน้ือหา 4.64 0.70 มากท่ีสุด 

2.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 4.47 0.72 มาก 

รวม 4.55 0.71 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจและมีความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.71) โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาษาและเน้ือหา (X̅ = 4.64, S.D. = 0.70) และ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (X̅ = 

4.47, S.D. = 0.72) แสดงให้เห็นว่า เกมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสามารถทำให้นักเรียนมีกระบวนการทางด้าน

ความคิดเพิ่มขึ้น ทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีให้กับนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบของเกมมีความ

น่าสนใจ เน้ือหาเป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 

 



 

120 

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 

1. ได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น 

3. ได้เรียนรู้ระบบการทำงานภายในองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 

1. ทำให้เกิดความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษา 

2. นักเรียนและสถานประกอบการได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานร่วมกัน 

3. ทางโรงเรียนสามารถนำสื่อการสอนไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษได้หลากหลายรูปแบบ 

 

 

 
รูปภาพประกอบการจัดทำโครงงาน 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
รุ่งนภา  ขุนเพ็ชร* พัลลภา คทายทุธ และ ภัทราวัน แสงวรรณ 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0646170544, E-mail address: rnpk2542@gmail.com 
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IN-1-03 
โลกแห่งความฝันลำดับและอนุกรม 

Dream World in Sequence and Series  
 

 เชาวรินท์ อนุสรณ์ประเสริฐ1  จิรวัศ ตุลยพงศร์ักษ์1*  วรวัฒน์ คำแสน1  พลชัย ขาวนวล2 และ จิรภัทร ภู่ขวัญทอง2 
1หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0622083140, E-mail address: jirawas.t@rmutsvmail.com 

 

ความเป็นมา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้การจัดการศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบออนไลน์มากขึ้น ถึงแม้ในภาวะปัจจุบัน สถานการณ์ล็อกดาวน์ และนโยบายการกักตัวเริ่มคลี่คลายลง แต่การ

จัดการเรียนรู้ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนั้นทำให้การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ยังเป็นส่วนสำคัญที่

สามารถนำมาผสมผสานกับการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง การจัดการเรียน

การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และมีทักษะในการคิดคำนวณ

อย่างเป็นระบบ นวัตกรรมการศึกษาจึงเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกไปกับ

การเรียน และเกมก็เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขณะหรือหลังเล่นเกม ทำให้เกิดการ

เรียนรู ้ และสนุกเพลิดเพลินไปพร้อมกัน ดังนั ้นผู ้จัดทำจึงได้ออกแบบเกมเรื ่องลำดับและอนุกรมที่สอดแทรกเนื ้อหา 

กระบวนการคิด และทฤษฎีต่าง ๆ เข้ากับกลไกของตัวเกมที่มีตัวคะแนนสะสม มีระดับข้ัน มีรางวัล ทำให้ผู้เล่นมีความต้องการ

รางวัล มีความท้าทาย อยากแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในที่สุด 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน  
 โลกแห่งความฝันลำดับและอนุกรมเป็นเกมจำลองที่นำเน้ีอหาทางคณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมมาเป็นจุดเด่น

ในการดำเนินเรื่อง โดยเน้ือเรื่องผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวละครเอกที่ใช้ชีวิตธรรมดา ๆ แต่ดันจับพลัดจับผลูเผลอหลุดเข้าไปใน

โลกของลำดับและอนุกรมซึ่งมีปีศาจ และมอนสเตอร์ต่างๆมากมาย เราจึงจะต้องออกผจญภัยเพ่ือที่จะหาความลับของโลกและ

กลับไปยังโลกเดิมของเราให้ได้ ตัวเกมน้ีจะเป็นแนว RPG Turn base ผสมกับ open world มีกริมมิคเล็ก ๆ กับสิ่งของ หรือ 

มอนสเตอร์ต่าง ๆ ภายในเกม เช่น ถ้าคุณเดินไปที่น้องหมาจะมีหน้าต่างอินเตอร์เฟสว่าน้องหมาน้ันแสดงกริยาท่าทางอย่างไร

ขึ้นมา โดยหลัก ๆ แล้วเกมของเราจะมีจุดขายตรงที่เป็นเกมที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความสนุกไปในเวลา

เดียวกัน ฉะน้ันตัวเกมจึงมีระดับความยากในการเล่นอยู่ที่ปานกลาง คอนเทนต์หลักของเกมก็จะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับ

ลำดับและอนุกรม และโจมตีมอนสเตอร์เพื ่อผ่านไปเล่นในระดับต่อไป และจะมีระบบเสริมหลาย ๆ อย่างที ่เข้ามาช่วย

เสริมสร้างประสบการณ์ในการเล่นของผู้เล่นให้สนุกและไม่น่าเบื่อกับคำถามท่ีใช้หัวคิดจนเกินไป เช่น ระบบสวมใส่ไอเทม  ใช้

ไอเทม ระบบสกิล บันทึกจุดเกิด มีรีแอคชั่นกับ object ภายในแมพ 
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คู่มือการใช้งาน 
แสกนคิวอาร์โค้ดหรือรีเสริชชื่อ SEQUENCES & SERIES ศึกษาทำความเข้าใจเน้ือหาจากคลิปวิดีโอ จากน้ันแสกนคิว

อาร์โค้ด หรือทำการดาวโหลดวิดีโอเกมใต้ลิงค์วิดีโอสื่อการสอนเพ่ือทดสอบเน้ือหาที่ได้เรียน วิธีการเล่นโดยการกดปุ่ม W A S 

D หรือ ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ด เพื่อควบคุมทิศทางให้การเคลื่อนที่ภายในเกม ปุ่ม SHIFT+ทิศทางการเคลื่อนที่ จะเป็นการว่ิง 

ปุ่ม Z หรือ Enter ใช้พูดคุยหรือมีปฏิกิริยากับสิ่งของต่าง ๆ ภายในเกม ปุ่ม X หรือ Esc ใช้เปิดเมนู หรือยกเลิก 
 

ประโยชน์ของผลงาน  
เพื ่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ให้ดูน่าสนใจมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งผู ้เล่นได้เรียนรู ้ไปพร้อมกับมีความ

เพลิดเพลินในการเล่นเกมที่มีภาพสวยงาม สามารถวางแผนการต่อสู้ และฝึกฝนการคิดวิเคราะห์แก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่

ได้รับ ช่วยลดปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่ดูน่าเบื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เข้าถึงกลุ่ม นักเรียน 

นักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ได้ง่าย 

รูปภาพประกอบ 

 
คลิปวีดีโอสื่อการสอนลำดับ และอนุกรม 

     
หน้าเข้าเกม    ระบบต้ังชื่อตัวละคร (จดจำชื่อตัวละคร) 
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สวมใส่ไอเทมภายในเกมส์   เนื้อเร่ืองต่างๆภายในเกมส์ 

     
การตอบคำถามแก้ไขโจทย์ปัญหาภายในเกม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
เชาวรินท ์อนุสรณ์ประเสริฐ จิรวัศ ตุลยพงศ์รักษ์* วรวฒัน์ คำแสน พลชัย ขาวนวล และ จิรภัทร ภู่ขวญัทอง  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0622083140, E-mail address: jirawas.t@rmutsvmail.com   

Tel.: 0814798992 ,E-mail address: chomanee_j@yahoo.co.th 
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IN-1-05 
การพัฒนานวัตกรรม “บอลลูนพี่หมี” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน 

The Development of Innovation “Teddy Bear’s Balloon” for 

Promoting Development in Pre-school Children 

 

ศริญญา คงศรี1*  ศริประภา แต่งแก้ว1 และ ภัทรพร กิจเรณู2 
1นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0921681616, E-mail address: pattaraporn.k@psu.ac.th 

 

ความเป็นมา 
 เด็กวัยก่อนเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี เป็นวัยของการเรียนรู้จดจำและชอบการแสดงออก ชอบเล่น

ของเล่น  สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง มีความใคร่เรียนใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการซึ่ง

จะนำไปสู่การพัฒนาความภูมิใจในตนเอง เด็กวัยก่อนเรียนจะเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการในด้านต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางสมองและสติปัญญา พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม และพัฒนาการทาง

ภาษา ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ท่ีถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญสำหรับเด็กในวัยน้ี ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดที่

จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์  “บอลลูนพ่ีหมี” ที่จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนทั้งด้านร่างกายในการใช้กล้ามเน้ือมัด

เล็ก สติปัญญา สมาธิ ภาษา พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งถ้าเด็กในวัยน้ีได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ดี

ในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมจากครอบครัวหรือผู้ปกครองจนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย จะทำให้เด็กคนนั้นเติบโตไปเป็น

ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพในอนาคตได้ 
 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 สิ่งประดิษฐ์ “บอลลูนพ่ีหมี” ดำเนินข้ันตอนการเล่นผ่านการใช้บทบาทสมมติ โดยการให้ผู้เล่นสวมบทเป็นช่างตัวน้อย

ช่วยซ่อมบอลลูนพาพี่หมีกลับบ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและใช้สีต่างๆ ในการเสริมสร้าง

การเรียนรู้ในด้านการแยกสีและการรู้จักสีรวมถึงการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษผ่านสีต่าง ๆ กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง 

การมองเห็น และการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งอุปกรณ์ในการเล่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก

ในการหยิบจับก้านสี นอกจากน้ียังมีวิดีโอสาธิตวิธีการในการนำผลงานไปใช้อีกด้วย  
 

ประโยชน์ของผลงาน 
 สิ่งประดิษฐ์ “บอลลูนพี่หมี” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กวัยก่อนเรียน จัดเป็น

พัฒนาการทางด้านร่างกาย เป็นกล้ามเน้ือที่ใช้ในการหยิบจับก้านสีต่างๆไปใส่ตามรูที่เจาะไว้บนกล่องกระดาษและให้ตรงกับสี 

ไม่ใช่แค่เพียงทำให้สนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน นอกจากน้ียังช่วยในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสายตา เป็นการฝึกการ

ค้นหา การสำรวจ ความสามารถในการใช้ประสาทตา ย่ิงไปกว่าน้ันยังพัฒนาด้านสมาธิ สติปัญญา และทักษะการคิดวิเคราะห์ 

จากการที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องฟังการเล่านิทานจากผู้เล่านิทานอย่างต้ังใจ และปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จากการเล่านิทานมาเข้าสู่
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กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมให้ถูกต้อง นอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์ “บอลลูนพี่หมี” ยังมีการพัฒนาใน

ด้านภาษาโดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสีต่างๆ และยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆ ผู้เล่นคน

อื่นๆ ได้อีกด้วย 

 

                                                      
                             ภาพที่ 1                                                                      ภาพที่ 2 

         กล่องบอลลูนพ่ีหมีหน้าเศร้าเมื่อยังไม่มีก้านสี                       กล่องบอลลูนพ่ีหมีหน้ายิ้มเมื่อมีก้านสี ครบทุกสีแล้ว 

 

 
ภาพที ่3  

กล่องสำหรับใส่ก้านสีต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
ศริญญา คงศรี*  ศิรประภา แต่งแก้ว และ ภัทรพร กิจเรณู 

นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

Tel.: 0921681616, E-mail address: pattaraporn.k@psu.ac.th 
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IN-1-06 
การพัฒนานวัตกรรม “หนูน้อยผู้กล้าทอ่งทะเล”  

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน  
The Development of Innovation “Brave Children’s Adventure  

in the ocean” for Promoting Development in Pre-school Children 
 

ศศิธร คำเลศิ1* ศุภสิรา จีนใหม่1 สมฤดี ศรีสะอาด1 และ ภัทรพร กิจเรณู2 

1นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
2อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

 *ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0987279539, Email address: 6310410154@psu.ac.th  

 
ความเป็นมา 

เด็กวัยก่อนเรียน เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง สม่ำเสมอ  ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ

อารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคมเน่ืองจากเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นช่วงเวลาท่ีสมองมีการพัฒนา

สูงสุด การได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะด้านร่างกายและสติปัญญา ซึ่งมักเป็นด้านที่

เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าเป็นอันดับต้น  ๆ  อีกทั้งการเรียนรู้จากการเล่นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีที่สุดของเด็ก ดังนั้นจึง

เกิดแนวคิดที่จะผลิตสิ่งประดิษฐ์ “หนูน้อยผู้กล้าท่องทะเล” ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยก่อนเรียนทั้งด้านร่างกายใน

การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สติปัญญา และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพราะหากเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยก็จะส่งเสริมให้เด็ก

เติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจ ตลอดจนเด็กสามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 สิ่งประดิษฐ์ “หนูน้อยผู้กล้าท่องทะเล” ดำเนินขั้นตอนการเล่นผ่านการเล่าเรื่องราว โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

เรื่องราวไม่ซับซ้อน กระตุ้นการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการและความคิด ประกอบกับอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้เด็ก  ๆ  เข้าถึง

เรื่องราวได้มากย่ิงข้ึน สีของสิ่งประดิษฐ์มีความสดใสตัดกับพ้ืนหลัง ในขณะที่บางเฉดสีใกล้เคียงกันเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ในสีต่าง  

ๆ กระตุ้นพัฒนาการด้านการมองเห็นและสมอง ขนาด รูปร่างของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับวัยเด็กสามารถสามารถหยิบจับ

สิ่งของได้อย่างคล่องแคล่วเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายโดยการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก  และเป็นการฝึกการทำงานของ

นิ้วมือและมือในการบังคับให้ใส่ภาพตามกรอบภาพที่กำหนดให้ ทั้งนี้ยังเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์

เลี้ยงใต้ท้องทะเล นอกจากน้ีมีคลิปแสดงถึงวิธีการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ “หนูน้อยผู้กล้าท่องทะเล” สามารถส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยก่อนเรียนทั้งด้านร่างกายในการใช้

กล้ามเน้ือมัดเล็ก ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำงานของกล้ามเน้ือมือและตาให้มีการทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กัน กล้ามเน้ือทั้ง

สองส่วนน้ีมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนของเด็ก และมีความสำคัญต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน นอกจากน้ี

mailto:pattaraporn.k@psu.ac.th
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ยังพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เน่ืองจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องฟังอย่างต้ังใจ และนำข้อมูล

จากการฟังสู่การคิดวิเคราะห์เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จ และการใช้สิ่งประดิษฐ์เรียนรู้ร่วมกับพ่ีเลี้ยง ช่วยเพ่ิมความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน และฝึกการเข้าสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในด้านสังคมและจิตใจอีกด้วย 
 

ภาพประกอบสิ่งประดิษฐ ์

           
   1.บอร์ดทะเลหรรษา       2.สัตว์ทะเล 

  

         
      3.มงกุฎผู้กล้า      4.เหรียญรางวัลสำหรับผู้กล้า 

 

 

 

 

 

  
เจ้าของผลงาน 

ศศิธร คำเลิศ*  ศุภิสรา จีนใหม่  สมฤดี ศรีสะอาด และ ภัทรพร กิจเรณู 

หลักสูตรรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

Tel.: 0987279539, E-mail address: 6310410154@psu.ac.th 
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IN-1-07 
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอ้มในการสอบขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์รายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่  

Development of Preparation to Nurse Licensure Examination  

(Adult Nursing) Model 
 

ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ1*  นารีรัตน์ พุทธกูล1  จินตนา ดำเกลี้ยง1   

ศศิธร มุกประดับ1  ธาวินี ช่วยแท่น1  ณัฐยษกานต์ นาคทอง1 และ กิตติกร นิลมานัต2 
1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0936363332, Email address: samonnun.t@psu.ac.th  

 
ความเป็นมา 

การประกันคุณภาพการพยาบาลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล 

ซึ่งพยาบาลวิชาชีพจะต้องมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการตลอดทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการดูแลมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยกำหนด

ข้อบังคับสภาการพยาบาล ให้พยาบาลวิชาชีพที่จบใหม่ทั่วประเทศ ต้องสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2543 โดยกำหนดให้พยาบาลที่จบใหม่

สอบผ่านความรู้ทางการพยาบาลมากกว่าร้อยละ 60 ทั้ง 8 รายวิชา ได้แก่ การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก การ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การพยาบาล

อนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลชั้นต้น และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ (สภาการพยาบาล,  2560) และกำหนดให้สถาบันการศึกษาทางพยาบาลต้องมีผลการสอบข้ึน

ทะเบียน100% ภายใน 1 ปี (สภาการพยาบาล, 2560)  การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเพื ่อรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างมี

คุณภาพ (ละเอียด, จิตนา และสุภาวดี, 2558)   

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งในรายวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ) เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใช้บริการในวัยผู้ใหญ่ 

เน้นการเจ็บป่วยทางด้านศัลยกรรมและอายุกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ที่สำคัญในการนำความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่องใน

รายวิชาอื่น ๆ จากสถิติการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2559) 

พบว่า น ักศ ึกษาพยาบาลสามารถสอบผ ่านเกณฑ์ ในค ร ั ้งแรกได้ร ้อยละ 90.55-99.46 (คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559) ซึ่งทางสถาบันการศึกษาได้มีโครงการการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพฯ อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการเพ่ือนช่วยติว โครงการทบทวนก่อนสอบโดยคณาจารย์ เป็นต้น (จันทร์ปภัสร์, 

สุรีย์พร, กัญจนี, วรางคณา และปรียา, 2561 ; วรรณี, พัชรี, ศิริวรรณ และอาภรณ์ทิพย์, 2553) และมีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาการจัดเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับประกอบวิชาชีพฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่

กำหนดได้ครบถ้วนต้ังแต่ครั้งแรก  
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จาการทบทวนการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ยังไม่มีการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบข้ึนทะเบียนเพ่ือ

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ อย่างชัดเจน การศึกษาท่ีพบเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

พยาบาล เช่น การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุค

ประชาคมอาเซียนผ่านระบบ e-learning อย่างไรก็ตามการศึกษาท่ีผ่านมาสามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการ

เตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ต่อไป โดยเฉพาะการเน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง

นักศึกษาพยาบาลและคณาจารย์ในการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการสอบที่มีประสิทธิภาพ     

ดังนั้น ทีมคณาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการเตรียมความ

พร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯ (รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่) ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 

ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และเป็น

ต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการสอบรายวิชาอื่น ๆ อย่างครอบคลุม 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
          เป็นการศึกษาวางแผนร่วมกันกับทีมอาจารย์ นักศึกษา รุ่นพ่ี เพ่ือพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ซึ่งได้รูปแบบการ

เตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รายวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่แบบออนไลน์ ซึ่งตรงกับความถนัดและความต้องการในการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และเป็นการ

ส่งเสริมในการสร้างช่องทางในการเรียนรู้ของนักศึกษาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของผู้เรียนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และย่ังยืน 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
 Digital platform online สำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการเตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพ่ิมความแปลกใหม่ของ

แบบฝึกหัดในการทำข้อสอบเสมือนจริง ที่มีการ random ข้อสอบ และระบบสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และในทุก ๆ  ที่ ท่ี

สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนตได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ิมความมั่นใจในการสอบข้ึนทะเบียนฯ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาพประกอบการพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

 ในระบบ LMS@PSU  
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เจ้าของผลงาน 
ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ*  นารีรัตน์ พุทธกูล  จินตนา ดำเกลี้ยง  ศศิธร มุกประดับ  ธาวินี ช่วยแท่น  

ณัฐยษกานต์ นาคทอง และ กิตติกร นิลมานัต 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  

Tel.: 0936363332, E-mail address: samonnun.t@psu.ac.th 
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IN-1-08 
ชุดการสอนสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการดแูลผู้ป่วยเอสแอลอี 

Instructional Package on High - fidelity  

SLE patient simulation scenario  
 

ชุลีพร พรหมพาหกุล1* 

1กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายทุางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0869688372, E-mail address: chuleeporn.p@psu.ac.th 

 
ความเป็นมา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนภาคปฏิบัติ

ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในการฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลอาจมีโอกาส

สัมผัสเชื้อขณะฝึกปฏิบัติ หรืออาจเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนยังคงต้องดำเนิน

ต่อไปในช่วงที่มีการระบาดรุนแรง เพื่อให้สามารถผลิตกำลังคนทางด้านพยาบาลให้กับประเทศได้อย่างเพียงพอ รายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ซึ่งจัดฝึกในช่วงที่มีการระบาดระลอก 4 ในช่วงปลายปี 2564 ที่พบว่าจังหวัดสงขลามี

อัตราการติดเชื้อที่มากกว่า 500 คน/วัน ดังน้ันเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ที่

มีความเสี่ยงสูง และนักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามรายวิชาท่ีกำหนดไว้ได้ ผู้พัฒนาจึงได้จัดทำชุดการสอนสถานการณ์จำลอง

เสมือนจริงในการให้การพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ โดยหน่ึงในสถานการณ์จำลองที่จัดทำ คือ การพยาบาลผู้ป่วยเอสแอล

อี ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ในผู้หญิง ชุดการสอนน้ีจะช่วยให้อาจารย์สามารถนิเทศนักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่กำหนดได้ในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์เสมือนจริง พัฒนาทักษะการพยาบาล 

ความสามารถทางจริยธรรม และความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิก ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์จริงได้ใน

อนาคต 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ชุดการสอนสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการดูแลผู้ป่วยเอสแอลอี ถูกพัฒนาข้ึนโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) 

บทสถานการณ์จำลองผู้ป่วยเอสแอลอี ที่ออกแบบจากผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: 

CLOs) ได้แก่ ทักษะการใช้กระบวนการพยาบาล (การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผน และ

การประเมินผลการพยาบาล) ทักษะการใช้ยาสมเหตุผล ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล  และทักษะการ

ตัดสินใจทางคลินิก ซึ ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นพยาบาล บทสถานการณ์จำลองดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพในระดับขั้น Beta และ alpha test และมีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After 

Action Review: AAR) 2) บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในสถานการณ์จำลอง ชุดการสอนนี้ได้กำหนดบทบาทผู้สอนและ

ผู้เรียน โดยกำหนดสิ่งขับเคลื่อนสถานการณ์ที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการดำเนินสถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 3 

ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมผู้เรียน (Pre-Briefing) ขั้นฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง (Scenario Period) และขั้นอภิปรายสรุปและ
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สะท้อนคิด (Debriefing) โดยมีคำถามกระตุ้นการเรียนรู้ตามหลัก GAS Model คือ Gathering Data: โดยต้ังคำถามให้ผู้เรียน

เล่าเรื่องราวที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์จำลอง ผู้สอนรับฟังและทำความเข้าใจทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อพฤติกรรมที่แสดงออกใน

สถานการณ์จำลอง Analysis : โดยต้ังคำถามให้ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ กระตุ้นให้เกิดการสะท้อนความรู้สึก และวิเคราะห์

พฤติกรรมของตนเอง Summary : โดยต้ังคำถามให้ผู้เรียนสรุปประเด็นที่ได้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้/พัฒนาตนเอง 3) 

ชุดอุปกรณ์ ผู้พัฒนาได้จัดทำหุ่นจำลองขนาดเท่ามนุษย์จริงที่สวมหน้ากากผู้ป่วยเอสแอลอี, แผล discoid, permcath สำหรับ

การทำ plasma pheresis, แผนการรักษา, และยาสำหรับผู้ป่วยเอสแอลอี ที่มีฉลากยาเหมือนที่ใช้จริงบนคลินิก  เพื่อให้

นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และทักษะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด และ 4) แบบประเมินผลการเรียนรู้ ที่ออกแบบ

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาท่ีเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์จำลองผู้ป่วยโรคเอสแอลอี 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
ชุดการสอนสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการดูแลผู้ป่วยเอสแอลอี จะช่วยให้อาจารย์สามารถนิเทศนักศึกษาให้

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดได้ในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ยั งช่วยให้นักศึกษาได้นำความรู้จากรายวิชาทฤษฎีมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์ที่เสมือนจริง พัฒนาทักษะการพยาบาล พัฒนาสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผล เพ่ิม

ความสามารถทางจริยธรรม เพ่ิมทักษะการตัดสินใจทางคลินิก และมีทัศนคติเชิงบวก ในการให้การพยาบาลผู้ใช้บริการโรคเอ

สแอลอี นอกจากน้ีทักษะต่างๆยังสามารถนำไปประยุกตใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคอื่นๆได้ ทั้งน้ีเพ่ือทดแทนประสบการณ์การ

ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยจริงที่ขาดหายไปเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังช่วยให้สถานศึกษาสามารถ

ดำเนินการเรียนการสอนตามแผนที่จัดทำไว้ และผลิตพยาบาลทดแทนได้ทันต่อความต้องการของประเทศ 
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บทสถานการณ์จำลอง และบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

เจ้าของผลงาน 
ชุลีพร พรหมพาหกุล* 
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
Tel.: 0869688372, E-mail address: chuleeporn.p@psu.ac.th 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

ชุดอุปกรณ์ 
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IN-1-09 
การพัฒนาสถานการณ์จำลอง ในรายวิชาปฏบิัติการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 

Development of simulation-based learning in psychiatric and mental 
health practicum nursing subject 

 
กรวิกา บวชชุม1*  ปุณยนุช สุทธิพงค์1  เกณิกา จิรัชยาพร1 และ ตรีนุช พุ่มมณี1 

1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel. 0913792277, E-mail address: kornwika.b@psu.ac.th 

 
ความเป็นมา 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของรายวิชา จึงจำเป็นต้องปรับการ
เรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ภายใต้ภาพแวดล้อมที่จัดขึ้นเสมือนอยู่ในสถานการณ์จริง ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมทักษะการ
ปฏิบัติ การให้เหตุผลและการตัดสินใจทางการพยาบาล เป็นต้น จากการใช้สถานการณ์จำลองพบว่ามีผลทำให้นักศึกษา
พยาบาลมีความมั่นใจในตนเองเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังช่วยในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทั้งความรู้ และทักษะของนักศึกษา 
รวมถึงลดความกังวลต่อการปฏิบัติได้ ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมก่อนการ
เรียน 2) การจัดการเรียนรู ้โดยใช้สถานการณ์จำลอง และ 3) การประเมินผลการเรียนรู ้ ทางรายวิชาจึงได้เริ ่มต้นพัฒนา
สถานการณ์จำลองในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และได้มีการนำใช้ในรายวิชาฯ และติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงเห็นความสำคัญที่จะต่อยอดการพัฒนาระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใน 
(IPD) ตามกระบวนการของ PDCA เพ่ือนำใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 การพัฒนารูปแบบมีแนวทางการพัฒนาตามกระบวนการของ PDCA ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการสอนที่ใช้
สถานการณ์จำลอง (Alpha & Beta Test)  ซึ่งพัฒนาทั้งหมด 4 วงรอบ โดยครั้งที่ 1 เป็นการพัฒนาสถานการณ์จำลองและ
การทำ Alpha test ครั้งที่ 2 เป็นการทดสอบซ้ำกับกลุ่มผู้เรียนที่ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผู้เรียนของรายวิชาโดยทีมผู้สร้าง
สถานการณ์ ครั้งที่ 3 เป็นการใช้จริงโดยผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์จำลอง และครั้งที่ 4 เป็นการใช้จริงโดย
ผู้สอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์จำลอง 
 

ประโยชน์ของผลงาน 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation) สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดเชิง
พาณิชย์ในลักษณะการจัดอบรมการพัฒนาสถานการณ์จำลองสำหรับผู้ที่สนใจ รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดโดยผสมผสานกับ
เทคโนโลยี (computer based/ mobile based/ Virtual Reality) ได้ในอนาคต 
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ภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และภาพวิดีโอที่ใช้สำหรับการดำเนินสถานการณ์จำลอง 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
กรวิกา บวชชุม*  ปุณยนุช สุทธิพงค์  เกณิกา จิรัชยาพร และ ตรีนุช พุ่มมณี1 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ ่
Tel.: 0913792277, E-mail address: Kornwika.b@psu.ac.th 
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ด้านภูมปิัญญา ศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรม 
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IN-2-01 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกาบกล้วย 

The Development of Lamps from banana Leaf sheaths 
 

จันทิมา ใจเย็น1*  นุชจรี ห้วยลึก1  ปิยะนุช แก้วมณี1 และ ฉัตรดาว  ไชยหล่อ1 
1หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0915452801, E-mail address: chatdaw_kob@hotmail.com 
 

ความเป็นมา 
หัตถกรรมจักสานถือเป็นศิลปหัตถกรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์อย่างหน่ึง สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน 

ซึ่งเอกลักษณ์สำคัญ คือ การสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ความเป็นอยู่ ความเชื่อ  

ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะ โดยเริ่มจากการพัฒนางานหัตถกรรมจักสาน

หยาบ ๆ ที่สานด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กาบกล้วย นำมาผ่านกระบวนการโดยทำให้วัสดุมีขนาดที่เหมาะสมในการสานเป็น

ภาชนะหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า ที่รองแก้ว  เป็นต้น  จากการลงพื้นที่ ชุมชนตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ 

จังหวัดสงขลา และชุมชนใกล้เคียงพบว่า มีการนำกาบกล้วยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์งานจักสานที่หลากหลาย เกิดเป็นที่มา

ในการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลักษณะที่แตกต่างไป  โดยเลือก โคมไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากเพ่ือการใช้สอยแล้ว ยังเป็น

ของตกแต่งบ้านที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวเองได้อย่างไม่แพ้ของตกแต่งชนิดอื่น ๆ เพราะโคมไฟให้แสงสว่างและหาก

เราเลือกดีไซน์สวย ๆ ก็จะกลายเป็นของตกแต่งที่สร้างภาพลักษณ์ให้บ้านน่าอยู่มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟติดผนัง โคมไฟแบบ

แขวน ตลอดจนโคมแบบอื่น ๆ โคมไฟแต่ละแบบจะให้ความสำคัญที่โดดเด่นแตกต่างกัน หากเรานำกาบกล้วยมาแปรรูปโดยใช้

หัตถกรรมจักสานก็จะทำให้โคมไฟมีความแปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจและยังแสดงให้เห็นถึงศิลปหัตถกรรมที่เก่าแก่รวมกับ

ความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ ก็จะทำให้มีเอกลักษณ์และเห็นถึงความประณีตอยู่ในผลงานชิ้นเดียวกัน และด้วยคุณสมบัติที่มี

ความเหนียว และ คงทน เมื่อนำกาบกล้วยมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ จะทำให้โคมไฟมีความแข็งแรงทนทาน  นอกจากนี้การ

ประดิษฐ์โคมไฟจากกาบกล้วยเป็นแนวทางการสร้างรายได้คืนกลับไปยังท้องถิ่น ทำให้ผู้คนในชุมชนมีรายได้ จากอาชีพเสริ ม

เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ผลิตภัณฑ์โคมไฟ 3 รูปแบบ ได้แก่ โคมไฟต้ังโต๊ะ โคมไฟแขวน และโคมไฟประดับ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ออกแบบ

ข้ึนเพ่ือเพ่ิมแนวทางการนำกาบกล้วย มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายข้ึน โดยโคมไฟทั้ง 3 รูปแบบ มีต้นทุนการผลิต 

ไม่เกิน 150 บาท เน่ืองจากวัสดุหลักคือ กาบกล้วย อีกท้ังยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์และมีความสวยงามแปลกตา  สามารถ

ต่อยอดเพ่ือให้ชุมชนนำไปใช้สร้างรายได้เสริมหรือนำไปประกอบอาชีพได้ 
 

ประโยชน์ของผลงาน 
การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกาบกล้วย เพ่ือสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดย

ต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจักสานที่มีอยู่เดิม เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้หรือนำไปประกอบอาชีพได้   โดยทำเป็น
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ผลิตภัณฑ์โคมไฟ 3 รูปแบบ ได้แก่ โคมไฟต้ังโต๊ะ โคมไฟแขวน และโคมไฟประดับ สามารถใช้งานได้จริง ถือเป็นการนำวัสดุที่มี
ในท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า สามารถนำไปใช้ประประโยชน์ต่อไปได้ 

  

 

 

 

 

 

 

โคมไฟต้ังโต๊ะ(ขนาด กว้าง 20 ซม.x ยาว 20 ซม.x สงู 50 ซม.) โคมไฟแขวน (ขนาด กว้าง 20 ซม. X ยาว 20 ซม.x สูง 50 ซม.) 

 

 

 

 

 

 
โคมไฟประดับ (ขนาดกว้าง 15  ซม. x ยาว 20 ซม.x สูง 50 ซม.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
จันทิมา ใจเย็น*  นุชจรี ห้วยลึก  ปิยะนุช แก้วมณี และ ฉัตรดาว ไชยหล่อ 

หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0915452801, E-mail address: chatdaw_kob@hotmail.com 
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IN-2-02 
นวัตกรรมชดุตดัก้านดอกพุด 

Innovative Cutting Set for Gardenia's Stem 
 

วุฒิชัย ลิ่มเกิดสุขวงศ์1*  ติณณา อุดม1 และ อาลาวีย์ ฮะซานี 2 
1หลักสูตรคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 090-2186625, E-mail address: Wutthichai.t@rmutsvmail.com 
 

ความเป็นมา 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์จากดอกพุดจะอยู่ในลักษณะของงานหัตถกรรมที่ทำกันโดยทั่วไปยังไม่มีเครื่องมือ  

เครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกเข้ามาช่วย ทำให้ใช้ระยะเวลามากในการผลิต เน่ืองจากในการผลิตแต่ละครั้งมีหลายข้ันตอน

นับต้ังแต่การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ข้ันตอนการออกแบบ และประกอบชิ้นส่วนจนสำเร็จ ซึ่งแต่ละข้ันตอนต้องใช้ทักษะและเวลา

มาก โดยเฉพาะข้ันตอนการตัดก้านดอก การตัดก้านดอกพุดต้องใช้ความชำนาญในการตัดเพ่ือที่ดอกจะได้มีขนาดเท่ากัน การ

ตัดในแต่ละครั้งหรือในหน่ึงงานจำเป็นจะต้องใช้ดอกพุดเป็นจำนวนมากและต้องใช้คนตัดก้านเพียงแค่หน่ึงคนเท่าน้ัน บางครั้งก็

เกิดความผิดพลาดเป็นผลให้สิ้นเปลืองวัสดุและเพ่ิมต้นทุนในการผลิต  คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นนวัตกรรมชุดตัดก้านดอกพุด เพ่ือ

แก้ไขปัญหาความยุ่งยาก ล่าช้า ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้งานออกมาได้สมบูรณ์แบบและสามารถต่อยอดชิ้นงานเชิงพาณิชย์ได้ใน

อนาคต 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ชุดตัดก้านดอกพุดทำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ที่มีแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงจากพาเลทเครื่องสำอาง

ผู้หญิง มีขนาดความกว้าง 12 เซนติเมตร ความยาว 18 เซนติเมตร และสามารถตัดดอกพุดได้ครั้งละ 8 ดอก โดยใช้ระยะเวลา

ในการตัด 5 วินาทีต่อ 1 ครั้ง ทำให้ดอกพุดที่ออกมามีขนาดเท่ากัน และลดระยะเวลาการทำงาน ลดต้นทุนวัสดุชิ้นงาน  

 

ประโยชน์ของผลงาน 
1. เป็นเครื่องต้นแบบในการพัฒนาช่วยเหลือนักศึกษาในหลักสูตรหรือผู้ที่สนใจในงานด้านคหกรรมศาสตร์ 

2. ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้งานของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ 

3. สามารถลดระยะเวลาการทำงานได้รวดเร็วมากข้ึน และทำให้ก้านดอกพุดที่ออกมามีขนาดเท่ากัน 

 
 



 

141 

 

 

 

 
 

 

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมชุดตัดก้านดอกพุด 
Innovative Cutting Set for Gardenia's Stem 

 
 

 

 
  

เจ้าของผลงาน 
วุฒิชัย ลิ่มเกิดสุขวงศ์*  ติณณา อุดม และ อาลาวีย์ ฮะซานี  

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 090-2186625, E-mail address: Wutthichai.t@rmutsvmail.com 
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IN-2-04 
การออกแบบสื่อแอนิเมชั่นแนะนำการใช้ตู ้Kiosk ของทา่เทียบเรืออ่าวปอ  

จังหวัดภูเก็ต 
Animated media design introduces the use kiosk of Ao Por                 

Phuket Province 
 

ปพิชญา ถาวรจิตร1* และ กุลดารา เพียรเจริญ1 

1หลักสูตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0986795300, E-mail address: papitchaya010442@gmail.com  

 

ความเป็นมา 
 จากการปฏิบัติสหกิจ ณ บริษัท ภูเก็ตพัชทรี ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด พบว่า นอกจากบริษัทจะประกอบธุรกิจนำเที่ยวทาง

ทะเลแล้ว บริษัทยังรับผิดชอบการบริหารท่าเทียบเรืออ่าวปอ (AOPOR SMART PIER) เป็นท่าเรืออัจฉริยะแห่งแรกของจังหวัด

ภูเก็ตที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบลงทะเบียนและระบบการติดตามตัว

นักท่องเท่ียว ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยกับการท่องเท่ียวทางทะเลได้เป็นอย่างดี ประกอบกับใน

แต่ละวันบริษัทจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 09.00 – 10.30 น. ทำให้การลงทะเบียน

เป็นไปได้อย่างล่าช้า และส่งผลกระทบเรื่องเวลาต่อนักท่องเท่ียวและบริษัททัวร์ที่ติดต่อเข้ามาใช้บริการ จากปัญหาดังกล่าวทำ

ให้เกิดความสนใจในการจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้

ทราบและเข้าใจถึงวิธีการลงทะเบียนผ่านตู้ Kiosk และเป็นการช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนได้ 
 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 การออกแบบสื่อแอนิเมชั่นแนะนำการใช้ตู้ Kiosk ของท่าเทียบเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต จัดทำข้ึนเพ่ือลดปัญหาความ
ล่าช้าของการลงทะเบียนผ่านตู้ Kiosk และช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ โดยการออกแบบสื่อ   
แอนิเมชั่นจัดทำเป็น 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเข้าใจง่าย มีระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถช่วยให้
นักท่องเท่ียวเข้าใจรายละเอียดของวิธีการลงทะเบียนได้มากย่ิงข้ึน  
 

ประโยชน์ของผลงาน 
 เป็นสื่อแอนิเมชั่นแนะนำเพ่ือแนะนำวิธีการลงทะเบียนผ่านตู้ Kiosk สำหรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

รวมถึงเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบยังจุดรับเอกสารหน้าเคาน์เตอร์ก่อนเดินทางผ่าน

ท่าเทียบเรืออ่าวปอ ทั้งน้ีรายละเอียดของสื่อแอนิเมชั่นจะอธิบายวิธีการลงทะเบียนผ่านตู้ Kiosk ใน 3 ลักษณะ คือ 1) การใช้

บัตรประจำตัวประชาชนเพื ่อลงทะเบียนของนักท่องเที ่ยวชาวไทย 2) การใช้พาสปอร์ตเพื ่อลงทะเบียนของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ และ 3) การลงทะเบียนโดยวิธีการคีย์ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านตู ้ Kiosk ในกรณีที ่นักท่องเที ่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติมีเอกสารติดตัวมาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ณ 

ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน  
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เจ้าของผลงาน 
ปพิชญา ถาวรจิตร* และ กุลดารา เพียรเจริญ 

หลักสูตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0986795300, E-mail address: papitchaya010442@gmail.com 
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IN-2-05 
บล็อกภาษาจีนเพื่อพนักงานโรงแรมตอ้นรับส่วนหน้า 

Chinese Blog for Hotel Front Office staffs. 
 

นัทวนันท์ ไกรนรา1*   จารุเดช สื่อสาร1 และ ราชาวดี จันทร์ทอง1 
1รายวิชาภาษาจีน สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0621248769, E-mail address: Natwanan.k@rmutsvmail.com 
 

ความเป็นมา 
จากการสำรวจความเชื ่อมั ่นของนักท่องเที ่ยวจีนจาก “China Thailand Travel Sentiment Survey 2020” 

สำรวจโดย C9 Hotelworks และ Delivering Asia Communications พบว่า 71% ต้องการมาเที ่ยวที ่ประเทศไทย และ 

COVID-19 มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความต้ังใจของผู้บริโภคกลุ่มน้ีในการเดินทาง ซึ่งพวกเขามีความปรารถนาอย่างมากที่จะ

ออกมาท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าภาษาจีนยังคงเป็นภาษาที่มีความสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการใช้สื่อ

มัลติมีเดียในปัจจุบันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สะดวก รวดเร็ว และสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวในอนาคตที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ผู้วิจัยจึงสร้างบล็อกภาษาจีน

เพ่ือพนักงานโรงแรมต้อนรับส่วนหน้า เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจและเพ่ือยกระดับทักษะทางภาษาจีนให้ผู้ใช้งานอีกด้วย 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
บล็อกการสนทนาภาษาจีนเพื่อพนักงานโรงแรมต้อนรับส่วนหน้า เกิดขึ้นโดยการสอบถามผู้ทำงานในงานโรงแรม

ต้อนรับส่วนหน้าถึงรูปแบบที่ต้องการใช้งาน คำศัพท์และประโยคสนทนาภาษาจีนที่ใช้บ่อย หลังจากวางองค์ประกอบรูปแบบ

บล็อก โดยแบ่งเป็น หมวดคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ภาษาไทยและความหมาย หมวดประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยใน

งานโรงแรมต้อนรับส่วนหน้าพร้อมคำอ่านพินอิน ภาษาไทยและคำแปล และหมวดหนังสือเสียงสำหรับประโยคภาษาจีน เพ่ือ

ใช้ฝึกฝนทักษะการออกเสียง โดยใช้โปรแกรม Liveworksheet ในการผสานไฟล์เสียงแบบเจ้าของภาษา เป็นการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนภาษาจีนเข้าด้วยกัน  ด้วยรูปแบบของบล็อกที่มีความทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย ทำให้

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเน้ือหาเพ่ือทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานบล็อกภาษาจีนเพ่ือพนักงานโรงแรมต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 15 คน พบว่าบล็อกมีความ

ทันสมัย สีสันสวยงาม ดึงดูดการใช้งาน เน้ือหาภาษาจีนเหมาะสมกับงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 

ทั้งคำศัพท์ การลงทะเบียนเข้าท่ีพัก การคืนห้องพัก การจองห้องพัก และมีสื่อเสียงที่เหมาะต่อการฝึกฝนของพนักงาน และยัง

สามารถใช้เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่ใช้

ภาษาจีนกลางเป็นหลักเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าที่ใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลักสะดวก รวดเร็ว มี
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ความถูกต้องมากข้ึน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ จึงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่าง

มาก 

 

 
 
 

 

 

  

  
เว็บบล็อกภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม 

ต้อนรับส่วนหน้า 
นักศึกษาแนะนำวิธีการใช้งาน 

ให้พนักงานโรงแรมต้อนรับส่วนหน้า 

 

 
พนักงานทดลองใช้งาน รหัส QR เว็บบล็อกภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม

ต้อนรับส่วนหน้า 

 

 

สัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อเว็บบล็อกภาษาจีน 
สำหรับพนักงานโรงแรมต้อนรับส่วนหน้า 

 

เจ้าของผลงาน 
นัทวนันท์ ไกรนรา*   จารุเดช สื่อสาร และ ราชาวดี จันทร์ทอง 

รายวิชาภาษาจีน สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

Tel.: 0621248769, E-mail address: Natwanan.k@rmutsvmail.com 
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IN-2-06 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการของบริษทั ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

E-book regarding Services of Natnara Corporation Co., Ltd. 
 

ทิพย์วิมล ทองด้วง1*  พัลลภา คทายุทธ1 และ ธนปัถพ์ คีรีไพฑูรย์ 

1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0919791011, E-mail address: thipwimonwhan@gmail.com 

 

ความเป็นมา 
บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่บริการให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารองค์กร 

การจดทะเบียนบริษัท การเงินและบัญชี การเสียภาษี การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงการให้เช่าสถานที่ซึ่งล้วนแต่

เป็นบริการที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการหรือนักลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทย ดังน้ัน

การให้ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษจริงเป็นสิ่งสำคัญ แต่เน่ืองจากข้อมูลและรายละเอียดการบริการต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทมีเฉพาะเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยเท่านั้นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้ ซึ่งตัวผู้จัดทำโครงการได้

เล็งเห็นถึงปัญหาที่พบเจอในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสองภาษา ได้แก่ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้จำนวนลูกค้าท่ีเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทมีหลากหลายกลุ่มข้ึน  

 

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 
 1. เพ่ือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 2. เพ่ือช่วยให้ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้ 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำ

ขึ ้นจากการรวบรวมรายละเอียดการให้บริการของบริษัทและประโยชน์ที ่ได้รับจากการใช้บริการ เพื ่อให้ผู ้ใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สามารถทราบถึงรายละเอียดการให้บริการของบริษัทและประโยชน์ที่ได้รับหลัง จากการใช้บริการ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้แบ่งออกเป็นสองเล่ม ได้แก่ เล่มภาษาไทยและเล่มภาษาอังกฤษ โดยได้มีการออกแบบให้น่าสนใจ สรุปเน้ือหา

ให้มีความกระชับ และเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสมที่สุดเพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและการทำความเข้าใจมากท่ีสุด 
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วิธีดำเนินการ 
การจัดทำโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. วางแผนการจัดทำโครงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับ  

รายละเอียดต่าง ๆ 

 2. จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี ่ยวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั ่น  จำกัด โดยใช้เว็บไซต์ 

https://www.canva.com/ และ https://heyzine.com/ ในการจัดทำ 

 3. ดำเนินโครงงานตามข้ันตอน 

  3.1 รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

  3.2 แปลข้อมูลต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

  3.3 นำข้อมูลให้พนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคคลที่มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ 

ตรวจสอบความถูกต้องและนำไปแก้ไข 

  3.4 ออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนำให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

  3.5 ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ 

Google Forms ในการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

  3.6 ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Forms 

โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 51 คน คิดเป็นชาวไทย

จำนวน 66.67% และชาวต่างชาติจำนวน 33.33% ซึ ่งได้การการสุ ่มแบบบอลล์หิมะ (Snowball  Sampling) โดยใช้

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจำนวน 14 วัน เริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565  

  3.7 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติของ

บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลคะแนนที่ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best JW, 1977 อ้างถึงใน พัชรนิ

นทร์ ธนทรัพย์ บุรโชติ และศศิธร สำราญจิต, 2559)  มีรายละเอียดดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี ่ยวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั ้งเล่มภาษาไทยและเล่ม

ภาษาอังกฤษสามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการของ

บริษัทแก่กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ เพ่ิมความสนใจของลูกค้า และเพ่ิมโอกาสให้กลุ่ม

ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้ โดยมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู ้ใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34, S.D. = 0.67) ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชาวไทยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28, S.D. = 0.68) และระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ชาวต่างชาติอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 0.64) โดยมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านเน้ือหา 

(N = 51) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
1.1 ด้านเน้ือหา 
1.1.1 เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.25 0.69 มาก 
1.1.2 เน้ือหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.24 0.71 มาก 
1.1.3 การจัดลำดับเน้ือหาเป็นข้ันตอน มีความต่อเน่ือง 4.35 0.69 มาก 
1.1.4 ภาษามีความถูกต้องและเหมาะสม  4.43 0.57 มาก 
รวม 4.32 0.67 มาก 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านเนื้อหา พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 4.32, S.D. = 0.67) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  มี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25, S.D. = 0.69) เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.24, S.D. = 0.71) การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.35, S.D. = 0.69) และภาษามีความถูกต้องและเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.43, S.D. = 

0.57) 

 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านเน้ือหา (n = 34) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
1.2 ด้านเน้ือหา 
1.2.1 เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.18 0.67 มาก 
1.2.2 เน้ือหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.21 0.73 มาก 
1.2.3 การจัดลำดับเน้ือหาเป็นข้ันตอน มีความต่อเน่ือง 4.29 0.68 มาก 
1.2.4 ภาษามีความถูกต้องและเหมาะสม  4.44 0.50 มาก 
รวม 4.28 0.65 มาก 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการ

ของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านเน้ือหา พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28, S.D. 

= 0.65) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปน้ี เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.18, S.D. = 0.67) เน้ือหามีความกระชับ เข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21, S.D. 
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= 0.73) การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.68) 

และภาษามีความถูกต้องและเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.44, S.D. = 0.50) 

 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านเน้ือหา (n = 17) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
1.3 ด้านเน้ือหา 
1.3.1 เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.41 0.71 มาก 
1.3.2 เน้ือหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.29 0.69 มาก 
1.3.3 การจัดลำดับเน้ือหาเป็นข้ันตอน มีความต่อเน่ือง 4.47 0.72 มาก 
1.3.4 ภาษามีความถูกต้องและเหมาะสม  4.41 0.71 มาก 
รวม 4.40 0.69 มาก 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการ

บริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านเน้ือหา พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.40, 

S.D. = 0.69) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปน้ี เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.41, S.D. = 0.71) เน้ือหามีความกระชับ เข้าใจง่าย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, 

S.D. = 0.69) การจัดลำดับเน้ือหาเป็นข้ันตอน มีความต่อเน่ือง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.47, S.D. = 0.72) 

และภาษามีความถูกต้องและเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.41, S.D. = 0.71) 

 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านการ

ออกแบบและการจัดรูปแบบ (N = 51) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 
2.1.1 มีความสวยงามและน่าสนใจ 4.47 0.64 มาก 
2.1.2 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม 4.45 0.58 มาก 
2.1.3 สีที่ใช้มีความสวยงามและสบายตา 4.31 0.71 มาก 
2.1.4 การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 4.35 0.66 มาก 
รวม 4.39 0.65 มาก 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ พบว่ามีระดับความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39, S.D. = 0.65) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปน้ี มีความสวยงามและ

น่าสนใจ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.47, S.D. = 0.64) รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม มีระดับความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.45, S.D. = 0.58) สีที่ใช้มีความสวยงามและสบายตา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.31, S.D. = 0.71) และการจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.35, S.D. = 0.66) 
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ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบ (n = 34) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
2.2 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 
2.2.1 มีความสวยงามและน่าสนใจ 4.38 0.70 มาก 
2.2.2 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม 4.44 0.61 มาก 
2.2.3 สีที่ใช้มีความสวยงามและสบายตา 4.26 0.75 มาก 
2.2.4 การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 4.24 0.65 มาก 
รวม 4.33 0.68 มาก 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการ

ของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.33, S.D. = 0.68) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ มีความสวยงามและน่าสนใจ มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38, S.D. = 0.70) รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.44, S.D. = 0.61) สีที่ใช้มีความสวยงามและสบายตา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26, 

S.D. = 0.75) และการจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24, S.D. = 0.65) 

 

ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านการออกแบบและ

การจัดรูปแบบ (n = 17) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
2.3 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 
2.3.1 มีความสวยงามและน่าสนใจ 4.65 0.49 มากท่ีสุด 
2.3.2 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม 4.47 0.51 มาก 
2.3.3 สีที่ใช้มีความสวยงามและสบายตา 4.41 0.62 มาก 
2.3.4 การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 4.59 0.62 มากที่สุด 
รวม 4.53 0.56 มากที่สุด 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการ

บริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53, S.D. = 0.56) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ มีความสวยงามและ

น่าสนใจ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.65, S.D. = 0.49) รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.47, S.D. = 0.51) สีที่ใช้มีความสวยงามและสบายตา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 4.41, S.D. = 0.62) และการจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.59, S.D. 

= 0.62) 
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ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้าน

ประโยชน์ (N = 51) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
3.1 ด้านประโยชน์ 
3.1.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้ง่ายข้ึน 4.29 0.70 มาก 
3.1.2 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.22 0.73 มาก 
รวม 4.25 0.71 มาก 

 

ตารางที่ 7 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เก่ียวกับการบริการของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านประโยชน์ พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 4.25, S.D. = 0.71) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปน้ี สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้

ง่ายขึ้น มีระดับความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.70) และเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้งาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.22, S.D. = 0.73) 

 

ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านประโยชน์ (n = 34) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
3.2 ด้านประโยชน์ 
3.2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้ง่ายข้ึน 4.18 0.72 มาก 
3.2.2 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.15 0.74 มาก 
รวม 4.16 0.73 มาก 

 

ตารางที่ 8 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบริการ

ของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านประโยชน์ พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.16, 

S.D. = 0.73) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้ง่ายขึ้น  มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.18, S.D. = 0.72) และเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีระดับความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.74) 

 

ตารางที่ 9 ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านประโยชน์ (n = 17) 

คำถาม ค่าเฉลี่ย (𝐗) S.D. แปลผล 
3.3 ด้านประโยชน์ 
3.3.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้ง่ายข้ึน 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
3.3.2 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.35 0.70 มาก 
รวม 4.44 0.66 มาก 
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ตารางที่ 9 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับการ

บริการของบรษิัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านประโยชน์ พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

4.44, S.D. = 0.66) และมีระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อ ดังต่อไปน้ี สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบริษัทได้ง่ายข้ึน มี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53, S.D. = 0.62) และเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.35, S.D. = 0.70) 

 

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 
 1. ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับบัญชี การเงินและภาษี 

 2. ได้พัฒนาทักษะการเขียนและการแปลภาษาอังกฤษ 

 

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 
 1. ลูกค้าต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการของบรษิทัได้ 

 2. ลูกค้าชาวไทยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทเพ่ิมข้ึน 

 3. สถานประกอบการสามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการโฆษณาการบริการของบรษิัทให้แก่ลูกค้า         

ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ 
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รูปภาพประกอบการจัดทำโครงงาน 

 
 

 

             
                     QR Code: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับการบริการ         QR Code: E-book regarding Services of  

                             ของบริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชัน่ จำกัด                       Natnara Corporation Co., Ltd. 
   

 

 
 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
ทิพย์วิมล ทองด้วง  พัลลภา คทายุทธ และ ธนปัถพ์ คีรีไพฑูรย์ 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      

Tel.: 0919791011, E-mail address: thipwimonwhan@gmail.com 
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ด้านสุขภาพ สิง่แวดล้อม และเทคโนโลยี 
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IN-3-01 
ตัวปั๊มช้อยสข์้อสอบจากแกรไฟต์ไสด้ินสอกดเหลือใช้ 

The Pump Saving Time During of the Test (CHOICE 2 GET) 
 

จรรยพร มาตรา1*  ภัทรนันท์ โยธารักษ์1  จิรวัฒน์ หนูอ่อน1  เอกศักด์ิ ปลอดอ่อน1 และ วีระศักด์ิ ไพศาลธรรม1 
1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0937153369, E-mail address: 09671@triamudomsouth.ac.th 
 

ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการสอบระดับโรงเรียน ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงการทดสอบระดับชาติ นานาชาติ ในการวัดผลการทด

สอลของคนจำนวนมหาศาล สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวัดผลทั้งหลายก็เลยต้องพึ่งเทคโนโลยี พึ่งเครื่องตรวจ

และประมวลคะแนนอัตโนมัติ เป็นระบบการฝนข้อสอบด้วยดินสอ 2B อย่างที่เราคุ้นเคยกัน โดยวิธีการตรวจคำตอบที่ถูกต้อง

ด้วยการใช้ “การฝน” โดยที่วัดประจุไฟฟ้า คือเครื่องจะตรวจจับและให้คะแนนจากรอยคาร์บอนจากดินสอ หากปริมาณ

คาร์บอนไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้นักเรียนหลายคนไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน เนื่องจากผู้สอบไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ

เก่ียวกับการสอบ น่ันคือ การฝนคำตอบให้ดำเข้มเต็มวง ซึ่งที่ต้องใช้ดินสอ 2B เพราะว่ามีปริมาณคาร์บอนมากพอที่จะดูดกลืน

แสงได้และก็เบาพอที่จะสามารถลบให้สะอาดได้เช่นกัน จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์ตัวปั๊มช้อยส์ข้อสอบที่

ช่วยลดปัญหาการฝนคำตอบไม่เต็มวง หรือฝนคำตอบไม่เข้มพอที่เครื่องตรวจข้อสอบสามารถอ่านได้ นอกจากน้ีผู้จัยยังเล็งเห็น

ปัญหาจากขยะแกรไฟต์เหลือจากการเลาดินสอหรือการใช้ดินสอกด โดยปกติแล้วไส้ดินสอกดหนึ่งไส้จะไม่สามารถใช้งานได้

หมดในแต่ละครั้ง ดังน้ันทุก ๆ ครั้งของการใช้ดินสอกด จะมีไส้ดินสอที่เหลือทิ้งประมาณ 1 เซนติเมตร แม้ว่าจะเป็นจำนวนที่

น้อย แต่หากนับรวมกันมาก ๆ หลาย ๆ คน ก็จะพบว่านี ่คือ ขยะแกรไฟต์จำนวนไม่น้อยที่เกิดโดยสูญเสียประโยชน์ 

เพราะฉะนั้นการประดิษฐ์นวัตกรรมตัวปั๊มช้อยส์ข้อสอบจากแกรไฟต์ไส้ดินสอกดเหลือใช้ ยังเป็นการแก้ปัญหา ขยะที่ถูกลืม

อย่าง ไส้ดินสอ ได้อีกทางนึง 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 

ตัวปั๊มช้อยส์ข้อสอบ ช่วยช่วยควบคุมความเข้มของการฝนกระดาษคำตอบให้มีปริมาณคาร์บอนเพียงพอ ซึ่งจะช่วย

ลดปัญหานักเรียนไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน เพียงเพราะฝนคำตอบไม่เต็มวงหรือเข้มไม่พอที่เครื่องตรวจข้อสอบจะสามารถ

อ่านได้ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบของนวัตกรรมเพ่ือความสะดวกในการใช้งานมากย่ิงข้ึน โดยการเปลี่ยนองศาหัว

ปั้มให้เป็นแบบแนวเฉียง ซึ่งจะสอดคล้องกับวิธีการจับดินสอที่ทำให้เราเขียนได้สะดวก คือ การจับแบบ Tripod grasp ซึ่งจะใช้

น้ิว  3 น้ิว น่ันก็คือ น้ิวโป้งและน้ิวชี้ ในการจับดินสอ และรองรับดินสอด้วยน้ิวกลางเพ่ือออกแรงเขียน แรงที่ใช้เขียนจะมาจาก

กล้ามเนื้อมัดเล็กและข้อมือ ทำให้สมองสั่งการกล้ามเนื้อจำนวนน้อยลง ดังนั้นสมองก็จะมีพลังเหลือให้เราเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ 

รอบตัว ถ้าเราฝึกกล้ามเน้ือมัดเล็กบ่อย ๆ ลายมือของเราจะดีข้ึน ทั้งยังช่วยลดอาการข้อมืออักเสบเมื่ออายุมากข้ึนด้วย 
 

 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
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ตัวปั้มช้อยส์ข้อสอบสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการฝนกระดาษคำตอบและสามารถฝนคำตอบให้มี

ความเข้ม เต็มวงและมีปริมาณคาร์บอนเพียงพอที่เครื่องตรวจจะสามารถตรวจกระดาษคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ขยะแกรไฟต์ จากไส้ดินสอ เหลือทิ้ง สู่ ตัวปั๊มช้อยส์ข้อสอบจากแกรไฟต์ไส้ดินสอกดเหลือใช้ 

 

 
 

 

  

เจ้าของผลงาน 
จรรยพร มาตรา*  ภัทรนันท์ โยธารักษ์  จิรวัฒน์ หนูออ่น  เอกศักด์ิ ปลอดอ่อน และ วีระศักด์ิ ไพศาลธรรม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

Tel: 0937153369, E-mail address: 09671@triamudomsouth.ac.th 



 

157 

IN-3-02 
หุ่นยนต์เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบก 

The Amphibians Rubbish Robot       
 

คาซันดร่า อิสาเบล นาคายา1*  ไคเซอร์ มานเวล นาคายา1  ภูวดล ศรีสะอาด1  

นพดล นวลดำ1 และ ธนภรณ์ กาญจนพันธ์2 
1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 062-348-1688, E-mail address: KASSANDRAYSABYLE@GMAIL.COM 
 

ความเป็นมา 
ในปัจจุบัน ปัญหาขยะได้เกิดข้ึนทั่วโลก และถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก ในแต่ละปีมีขยะเพ่ิมมากข้ึนมากข้ึนทุกวันทั้ง

บนบกและในน้ำและเฉลี่ยต่อคน คนนึงจะตกประมาณ1.4กิโลกรัมต่อวัน (อ้างอิงจากปี2559 ในประเทศไทย) ซึ่งผลกระทบ
จากปัญหาเหล่านี้ ทำให้สัตว์โลกตายแทบจะสูญพันธุ์ในบางชนิด ยกตัวอย่าง เช่น ข่าวพะยูนตายเพราะขยะ เมื่อผ่าเข้าไปใน
ท้องก็พบแต่พวกชิ้นส่วนพลาสติก พวกเราจึงตระหนักถึงปัญหาน้ีโดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ หุ่นยนต์ที่สามารถเก็บขยะได้ทั้งบน
บกและในน้ำ ซึงเป็นอุปกรณ์ที่พวกเราหาซื้อได้และมีอยู่ตามทั่วไปหรือสามารถนำขยะจำพวกขวดพลาสติกมาใช้งานได้ และ
สามารถพกพาเข้าไปในที่ที่เราเข้าถึงได้ยากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกก็ตาม เช่น 
ตัวหุ่นยนต์น้ีจะไม่รบกวนสัตว์น้ำ แต่ถ้าเราเอาเรือเข้าไป เราอาจจะเป็นการทำให้สัตว์น้ำตกใจได้ เพราะสิ่งประดิษฐ์น้ีค่อนข้าง
จะมีเสียงที่เบา สิ่งประดิษฐ์นี้นอกจากจะช่วยเหลือสัตว์และธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำก็ยังช่วยทุ่น
แรงมนุษย์และพลังงานได้ นอกจากน้ีพวกเรายังตระหนักได้ปัญหาเหล่าน้ีได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ทำให้สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุและโลกมี
มลพิษ พวกเราจึงคิด วิธีเพ่ือที่จะทำให้สัตว์ต้องไม่ตายเพราะขยะและจะทำให้ขยะในโลกลดลง 

 
ลักษณะเด่นของผลงาน 

หุ่นยนต์เก็บขยะสะเทินน้ำสะเทินบกเราใช้ระบบควบคุมและสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นในการเก็บขยะ ซึ่งหุ่นยนต์เก็บ
ขยะที่ประดิษฐ์ข้ึนมาน้ีสามารถเก็บขยะได้ทั้งบนบกและในน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปเก็บได้เองทำให้มีความสะดวกสบายและ
ประหยัดเวลาได้มากย่ิงข้ึน และตัวหุ่นยนต์ยังสามารถอยู่ในน้ำได้นานอีกด้วย 
วิธีแก้ปัญหาให้หุ่นยนต์เก็บขยะลอยได้: พิจารณาจากหลักการลอยตัว ถ้าความหนาแน่นเฉลี่ยของน้ำมากกว่าความหนาแน่น
เฉลี่ยของวัตถุ วัตถุจะลอย จากต้นแบบที่สร้างข้ึน ความหนาแน่นของโฟม = 0.05 g/cm3 หาความหนาแน่นของหุ่นยนต์ 
ความหนาแน่นของหุ่นยนต์=? V=? m= 11.5 kg ความหนาแน่นของน้ำ = 997 kg/m³ V= ความยาว x ความกว้าง x สูง  
สูตรของความหนาแน่น D=m/V; V = 0.45 m x 0.45 m x 0.32 m V= 0.0648 m3 

D=m/V ➔ 11.5 kg./ 0.0648 m3. = 177.47 kg./m3 
ความหนาแน่นของโฟม + ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ =?  
ความหนาแน่นของโฟม 0.05 g/cm3 x 1000 kg./m3. = 50 kg./m3.  
ดังน้ัน 50 kg./m3 + 177.47 kg./m3 = 227.47 kg./m3 จะได้ว่า ความหนาแน่นของวัตถุโดยรวม= 227.47 kg./m3  
ความหนาแน่นของน้ำ > ความหนาแน่นของวัตถุโดยรวม ดังน้ี 997 kg./m3 > 227.47 kg./m3 
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คำอธิบาย: สาเหตุที่ “The Amphibians Rubbish Robot” ลอยด้วยความช่วยเหลือของโฟม เน่ืองจากความหนาแน่นของน้ำ
มากกว่าความหนาแน่นของวัตถุโดยรวม 

ประโยชน์ของผลงาน 
หุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกสามารถใช้ได้จริงในการเก็บขยะทั้งในน้ำและบนบกและเรายังได้เงินตอบแทนจากการ

เก็บขยะและมีความสนุกอีกด้วย โดยนวัตกรรมน้ีเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีข้ึนไป และใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งคนพิการ 
ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำมากย่ิงข้ึนและลดขยะได้มากย่ิงข้ึน ลดสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
คาซันดร่า อิสาเบล นาคายา*  ไคเซอร์ มานเวล นาคายา  ภวูดล ศรีสะอาด1  

นพดล นวลดำ และ ธนภรณ์ กาญจนพันธ์2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

Tel: 062-348-1688, E-mail address: KASSANDRAYSABYLE@GMAIL.COM 
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IN-3-03 
ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉบัพลันดว้ยเสียง ภาพ และวัดระดับน้ำอยา่งต่อเนื่อง 

Flash flood warning system with sound, visual and 

continuous water level measurement. 
 

ชุติมณฑน์ สว่างแจ้ง1  ประไพรัตน์ สักกะพลางกูร1*  ฐิติรัตน์ บุญมา1  ชฎาพร เชียรศรี1 และ อนิส หมานมานะ1   
1แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0640513759, E-mail address: prapairat6209@gmail.com 
 

ความเป็นมา 
 “อุทกภัย” ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการขาดแคลน

เครื่องอุปโภคบริโภคหรือเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ผู้คนรู้ทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่มาตรการป้องกันน้ำท่วมโดยใช้

สิ่งก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการที่นานสำหรับน้ำท่วมที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถ้าหากประชาชนไม่สามารถอพยพเคลื่อนย้ายได้ทันก่อนเกิด ”ภาวะน้ำท่วมฉับพลัน” 

ซึ่งเป็นภาวะที่ยากแก่การหย่ังทราบล่วงหน้าได้และยังส่งผลกระทบในหลายๆด้าน เช่น อาจเกิดภาวะดินโคลนถล่มแทรกซ้อน

เป็นสาเหตุให้ที่ทำกินของประชาชนเสียหายซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียที่ตามมาอีกมากมาย เนื่องจากภาวะดังกล่าวที่ว่านี้จะ

เกิดข้ึนภายในระยะเวลาสั้น ๆ และรวดเร็วสาเหตุดังกล่าวที่ว่ามาน้ีจะถือเป็นความจำเป็นในการที่จะดำเนินการประดิษฐ์หรือ

ออกแบบระบบที่สามารถรับรู้และเตือนภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้ทันท่วงทีด้วยเสียง ภาพ และวัดระดับน้ำอย่างต่อเน่ือง 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเสียง ภาพ และวัดระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่นำไปสู่

การแก้ไขปัญหาด้านความรวดเร็วโดยการนํา Internet of Things มาประยุกต์ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการ

รับรู ้ถึงชาวบ้านในท้องถิ่น ลดความเสี ่ยง ความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพย์สินและผู ้คนมีโอกาสที่จะอพยพและได้รับ

ผลกระทบน้อยลง เพ่ิมความแม่นยำให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดข้ึนนำพลังงานหมุนเวียน

มาใช้เป็นหลักเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ IoT เพ่ือเพ่ิมความแม่นยำและศักยภาพ

ของระบบที่มากข้ึน ข้อจำกัดของสิ่งประดิษฐ์น้ีคือต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ 

 

ประโยชน์ของผลงาน 

 ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเสียง ภาพ และวัดระดับน้ำอย่างต่อเน่ืองระบบสั่งการดังกล่าวน้ีมาต่อยอด

เพ่ือการเตือนภัยเหตุการณ์น้ำาท่วมได้จริงการทำงานของระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเสียง ไฟ และไลน์สามารถ

เตือนภัยผ่านไลน์ (กลุ่มไลน์) ได้จริงซึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ันต้องอาศัยการเตือนภัยที่ทันท่วงทีโดยการใช้ระบบการ
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เชื่อมต่อที่ทันสมัยด้วยกระบวนการเชื่อมต่อที่รวดเร็วจึงจะสามารถลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนได้เพราะทำให้ประชาชนเตรียม

ตัวรับมือกับอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันได้ทันท่วงทีลดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและข้าวของเครื่องใช้ได้มาก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
ประไพรัตน์ สักกะพลางกูร*  ชุติมณฑ์ สว่างแจ้ง  ฐิติรัตน์ บุญมา  ชฏาพร เชียรศรี และ อนิส หมานมานะ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชยีรมาตุ 

Tel; 0821685162, E-mail address: prapairat6209@gmail.com 
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IN-3-04 
ไอย์คีแอปพลิเคชัน Web 3.0 ขยะแลกโทเคนดิจิทัล 

Aiykey application Web 3.0 Waste Dropping Earning Digital Token   
 

เบญญทิพย์ เจริญพงศ์1*  นารีรัตน์ อ้นทอง1  ภัทร ณ นรงค์1  ภูรชิญา เผือกพรหม1 และ ผดุงพล มะลิแย้ม1 
1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 098-0199069, E-mail address: 09682@triamudomsouth.ac.th 

 

ความเป็นมา 
 ปัจจุบันหลายประเทศประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะล้นประเทศ และยังส่งผลเสียเนื่องจากขยะส่วนใหญ่ไม่ผ่านการ

คัดเเยกอาจมีการปนเปื้อนกับขยะที่เป็นสารพิษ และไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หรือขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัย 

เครื่องตรวจ ATK ใช้แล้ว จากสถานการณ์โควิด19 ขณะที่ในปัจจุบันขยะบางชนิดสามารถนำมารีไซเคิลได้ ทำให้เห็นได้ว่าการ

คัดแยกขยะเป็นปัญหาระดับประเทศที่ยังไม่สามารถเเก้ไขได้ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง Blockchain, 

Machine Learning (ML), Big Data, AI และอีกมากมาย ในระยะหลังมีการพูดถึงการเข้ามาของ Web3.0 ในมิติต่าง ๆ มาก

ข้ึน การพัฒนาแอปพลิเคชันและการใช้งานที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเเก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นและความรู้

ใหม่ด้านเทคโนโลยี คณะผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างเเรงจูงใจและรณรงค์ให้ทุกคน

เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับกลับมาจากการเเยกขยะที่ไม่ใช่แค่เพียงการทำให้โลกใบนี้สะอาดขึ้น และเป็นอีกมิตนึิง

ของระบบเศรฐกิจดิจิทัล คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นแอปพลิเคชัน Aiykey ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สะสมโทเคนดิจิทัลที่ผู้ใช้บริการ

แยกขยะจะได้รับจากการนำขยะมาทิ้งโดยใช้นวัตกรรมที่มีชื ่อว่า Token Exchange Trash เป็นสถานีรับแลกขยะ (เริ่ม

ดำเนินการที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เป็นที่แรก) โดยมีการรับแลกขยะเเต่ละประเภทคือ กลุ่มของโลหะ พลาสติก เหล็ก 

กระดาษ และแก้ว ซึ่งผู้ที่นำขยะมาเเลกจะได้คิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนรับโทเคน ซึ่งนำไปสะสมในแอป Aiykey เพื่อใช้ในระบบ

นิเวศของแพลฟอร์ม (Ecosystem) การสะสมจะใช้ Token จะมีชื่อว่า Aiyken ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นบน

เทคโนโลยี Blockchain และสามารใช้งานได้บนโครงข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลก นวัตกรรมชิ้นน้ีครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนา

อย่างย่ังยืนหรือ SDGs ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายข้อที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี เป้าหมายข้อที่ 12 คือ สร้าง

รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน เป้าหมายข้อที่ 13 คือ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน เป้าหมายข้อที่ 

15 คือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืนของระบบนิเวศบนบก เพ่ือเป็นการพัฒนาโลกให้อยู่ในจุดที่ย่ังยืนและเป้าหมายข้อที่ 17. 

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 แอปพลิเคชัน Aiykey สามารถใช้งานได้ทุกคนเพียงแค่มีสมาร์ทโฟน นอกจากน้ีเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างเงื่อนไขการ

รับรางวัล (Reward Token) จากการสะสมโทเคนที่ได้มาจากการนำขยะที่เก็บไปเเลกเป็นโทเคน โดยมีจุดรับแลกขยะ (เริ่ม

ดำเนินการที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้) ประกอบไปด้วย ช่องใส่ขยะ 5 กลุ่มที่มีการแยกขยะมาแล้ว และอีกหน่ึงช่องสำหรับ

ขยะที่ยังไม่มีการแยก เข้าการรับโทเคนบนเว็ปซ์  เมื่อนำขยะมายังจุดรับจะมีการคำนวณน้ำหนักของขยะ และดำเนินการแลก 

Token Exchange Trash เพื่อสะสมโทเคนได้อย่างสะดวก ซึ่งข้อมูลการทิ้งขยะทุกครั้งจะปรากฏในแอปพลิเคชัน Aiykey 
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ข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้ วันเดือนปีที่ทิ้ง ประเภทของขยะ ปริมาณของขยะ และจำนวนโทเคนที่ได้รับในแต่ละครั้ง 

และมีการแจก Special Reward จากการร่วมทำกิจกรรม นวัตกรรมที่ทางคณะผู้วิจัยได้คิดค้นเป็นการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็น

วัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมรีไซเคิล เป็นการแก้ปัญหาระบบบริหารจัดการขยะต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้ทุกคนทิ้งขยะอย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการจัดการขยะมากย่ิงข้ึน 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
แอปพลิเคชัน Aiykey สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะเเก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ที่มีสาเหตุมาจากการขาดระเบียบ

วินัยในการทิ้งขยะ โดยการนำขยะที่เก็บมาแลกและรับโทเคนเพื่อที่จะนำโทเคนนั้นไปใช้ในระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม 

(Ecosystem) บนแอปพลิเคชัน Aiykey นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับขยะ สิ่งสำคัญจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่จัดการเรื่อง

ขยะสามารถจัดการขยะได้สะดวกมากข้ึน 

 

 

 
 

 

 

 

  
เจ้าของผลงาน 

เบญญทิพย์ เจรญิพงศ์*  นารีรัตน์ อ้นทอง  ภัทร ณ นรงค์  ภูริชญา เผือกพรหม และ ผดุงพล มะลิแย้ม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

Tel.: 098-0199069, E-mail address: 09682@triamudomsouth.ac.th 
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IN-3-06 
เครื่องพ่นละอองน้ำจับฝุ่นในอากาศ    

Dust Breaker v.2 
 

จิรกร อุ่นอบ1* ธารากร ทองธรรมชาติ1  วิมลวรรณ รังสี1 อนิส หมานมานะ1 และ ชฎาพร เชียรศรี1 

1แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0649032199, E-mail address: jirakorn32199@gmail.com 

 

ความเป็นมา 
มลพิษทางอากาศในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เพิ ่มขึ ้นเป็นอัตราที ่น่าหวาดกลัว และเป็นปัญหาหนึ่งเกิดจากการใช้

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการจราจรบนถนน การก่อสร้าง อุตสาหกรรม อัคคีภัย ฯลฯ ประเทศไทยเราของถูกจัด

อยู่ในอันดับที่ 4 ในการจัดอันดับประเทศที่มีฝุ่นหนาแน่นที่สุดในโลกเนื่องจากค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปของ PM 2.5 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงของประเทศไทยอยู่ที่ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกอยู่ที่  

0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) จะเห็นว่าเมืองหลายแห่งในประเทศ

ไทยมีค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปีเกินทั้งข้อแนะนำของ WHO และค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทยด้วย อีกนัยหน่ึง 

ข้อกําหนดทางกฎหมายที่มีอยู่นั้นเปิดช่องให้กับผู้ปล่อยมลพิษมากกว่าที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงอากาศ

สะอาด โดยตรวจพบมลพิษทางอากาศที่เกินมาตรฐานคืออนุภาคฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยมีค่าระหว่าง 

0.008 - 0.113 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในโรงเรียนวิเชียรมาตุของเราก็ได้รับผลกระทบจากการขยายพ้ืนที่ของสนามบิน

ตรัง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทางเราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ข้ึนมาเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาฝุ่นภายในโรงเรียน   

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
เครื่องพ่นละอองน้ำจับฝุ่นในอากาศ ผลิตเพ่ือช่วยลดความหนาแน่นของฝุ่นในอากาศ โดยใช้ละอองน้ำขนาดเท่าฝุ่น

จับความหนาแน่นของฝุ ่นในอากาศในบริเวณนั้นให้มีปริมาณน้อยลง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดไฟฟ้าและท รัพยากรน้ำ

เน่ืองจากพลังงานที่เราใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรับผ่านแผงโซลาเซลล์ขนาด 12 โวลต์จำนวน 2 แผง แผงละ 20 วัตต์ ใช้

การต่อวงจรแบบขนานต่อพ่วงกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 46 แอมแปร์ ควบคุมการชาร์จด้วยชาร์เจอร์ขนาด 12/24 โวลต์ 

10 แอมแปร์ มีการใช้งานปั๊มน้ำที่สามารถดูดน้ำได้ 4,276 ลิตรต่อชั่วโมง และส่งน้ำสูงสุดได้ 4 เมตร โดยเครื่องพ่นละอองน้ำ

จับฝุ่นในอากาศ (Dust Breaker v.2) สามารถปั๊มน้ำข้ึนและปล่อยน้ำเพ่ือจับฝุ่นในอากาศได้ในวงกว้างรัศมี 3 ถึง 3.5 เมตร 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
เครื่องพ่นละอองน้ำจับฝุ่นในอากาศสามารถใช้งานได้จริง ใช้ในการช่วยลดความหนาแน่นของฝุ่นในอากาศในพื้นที่

เขตก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น อีกอย่างผู้คนก็

สามารถได้รับค่าความหนาแน่นของฝุ่นในบริเวณที่ตนเองอยู่ และลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ประหยัดงบประมาณใน

การเเก้ไขปัญหาฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เจ้าของผลงาน 
จิรกร อุ่นอบ*  ธารากร ทองธรรมชาติ  วิมลวรรณ รังสี  อนิส หมานมานะ และ ชฎาพร เชียรศรี 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชยีรมาตุ 

Tel.: 0649032199, E-mail address: jirakorn32199@gmail.com 
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IN-3-07 
เครื่องปรับสมดุลน้ำโซล่าเซลล ์

Solar panel water treatment machine 
 

 มนัส  ศิลา1*   ทิวากร จิตรหลัง1*  ชวกร พงค์เก้ือ1  ชฎาพร เชียรศรี1 และ อนิส หมานมานะ1 
1แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0929560479, E-mail address: mnass2739@gmail.com 

 

ความเป็นมา 
น้ำมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค  แต่ในปัจจุบันมนุษย์ใช้น้ำอย่างไม่

คำนึงถึงความสำคัญของน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสียในโรงเรียนเกิดจากการที่มีเด็กนักเรียนบางส่วนทิ้งขยะ และมีสิ่งปฏิกูลต่าง  ๆ  

ตกสะสมลงไปในบริเวณสระน้ำ เมื่อน้ำในสระอยู่ในสภาพน่ิงไม่มีการไหลเวียนถ่ายเทเลยทำให้เกิดการเน่าเสียและมีสารตกค้าง

ตามสระน้ำน้ันได้ จึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำข้ึนได้ผลกระทบที่จะเกิดจากมลพิษทางน้ำกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ 

เช่น น้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตในสระน้ำตายทันที ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง อาจ

ทำลายพืชและสัตว์น้ำเล็กๆที่เป็นอาหารของปลา ทำให้ความอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งอาหารของสัตว์น้ำลดลง เป็นแหล่งแพร่

ระบาดของเชื้อโรคได้ เช่น อหิวาตกโรค โรคบิด และท้องเสีย จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงสามารถคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือ

ศึกษาการสร้างออกซิเจนและบำบัดน้ำบริเวณสระน้ำภายในโรงเรียน ในการทดสอบเครื่องปรับสภาพน้ำเป็นเครื ่องที่ใช้

พลังงานเเสงจากเเผงโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเละเป็นการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าหรือเเบตเตอรี่ไปในตัวด้วย 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
การทำงานของกังหันน้ำเติมอากาศแบบสองทุ่นใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  คืออาศัยพลังงานจาก

แสงอาทิตย์จ่ายตรงไปยังมอเตอร์ชุดขับใบพัด ใบพัดทำหน้าที ่เพิ ่มความเร็วให้กับน้ำ บริเวณกึ่งกลางใบพัดเกิดสภาวะ

สูญญากาศ อากาศจากเหนือผิวน้ำถูกดูดไหลผ่านแกนเพลากลาง ถูกปั่นให้กลายเป็นฟองขนาดเล็กผสมกับน้ำได้ดี จึงสามารถ

เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีที่สามารถนำน้ำมาใช้

ประโยชน์ได้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในสระภายในโรงเรียน เครื่องวัดค่า pH เเละปล่อยปุ๋ย EM อัตโนมัติ วัดค่า pH 

เพื่อที่จะนำค่า pH ที่ได้มาประมวณผล ซึ่งถ้าเเสดงผลว่าสูงเครื ่องก็จะทำการปล่อยปุ๋ย EM หรือปุ๋ยจำพวกจุลินทรีย์ที่มี

ความสามารถในการทำให้น้ำในสระเกิดความสมดุลต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในสระน้ำ 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นน้ีสามารถช่วยเพ่ิมอากาศ เพ่ิมออกซิเจนภายในน้ำ บำบัดน้ำเสีย ลดการเกิดน้ำเน่าเสีย ปรับสมดุลน้ำ

ในสระน้ำภายในโรงเรียนทำให้ระบบนิเวศและสัตว์ในน้ำดีข้ึน เหมาะกับการใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้ง และปลารวมทั้งการ

เพ่ิมออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ บ่อน้ำ คู คลอง เน่ืองจากใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า  
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เจ้าของผลงาน 
มนัส ศิลา*  ทิวากร จิตรหลัง  ชวกร พงค์เก้ือ  ชฎาพร เชียรศรี และ อนิส หมานมานะ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชยีรมาตุ 

Tel.: 0929560479, E-mail address: mnass2739@gmail.com 
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IN-3-08 
กล่องบรรจุภัณฑย์ืดอายุผลไม้จากกาบกล้วย 

Packaging for extending shelf life of fruits  

from the banana leaf sheath  
 

เกล้าฟ้า เสลาหลัก1*  วาริยา เพชรสุ่ม1   อรัญญา เหมมาน1 และ นฤมล รัตนบุรี1 

1โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.:093-7876275, E-mail address: glaofas@gmail.com 

 

ความเป็นมา 
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจการซื้อสินค้าออนไลน์กันมากข้ึน หลายร้านค้า

เริ่มปรับตัวมาใช้บริการขนส่งในการทำธุรกิจ รวมไปถึงการค้าขายผลไม้ในรูปเเบบออนไลน์ซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพสินค้าเเละ

เวลาที่ใช้ในการจัดส่ง เนื่องจากผลไม้นั้นสามารถเน่าเสียได้ง่าย ทำให้ เกิดปัญหาในการจัดส่งสินค้าที่ใช้เวลาในการจัดส่งเป็น

เวลานาน คือผลไม้เสียคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค จึงเกิดการพัฒนากระดาษให้สามารถดูดซับเอทิลีนในผลไม้เพ่ือชะลอการสุก 

คุณสมบัติของกาบกล้วย คือ มีเส้นใยที่แข็งแรง เหนี่ยวแน่น เหมาะแก่การนำมาทำเป็นกระดาษ เพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์

สำหรับผลไม้ขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วกระดาษจากกาบกล้วยมักทำมาจากการต้มกาบกล้วยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

แล้วจึงนำเนื้อเยื่อกาบกล้วยที่ได้ไปฟอกขาวโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากนั้นนำเนื้อเยื่อกาบกล้วยที่ผ่าน

กระบวนการฟอกขาวแล้วไปใส่ในพิมพ์ที่ทำจากตาข่ายขึงตึงกับแท่งไม้อัดเป็นกรอบสี่เหลี ่ยมผืนผ้าตามขนาดที่ต้องการ 

(กฤตณัฐ มีประมูล และคณะ,2559) ซึ่งกระดาษจากกาบกล้วยน้ันไม่มีสารก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการนำกระดาษ

จากกาบกล้วยมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะ

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะนำกาบกล้วยมาผลิตเป็นกระดาษดูดซับเอทิลีน ที่มีผงถ่านกัมมันต์ในการยืด

อายุการเก็บรักษาผลไม้ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้ขนาดเล็ก โดยศึกษาการทำกระดาษดูดซับเอทิลีนจากกาบกลว้ย 

ได้แก่ ปริมาณของกาบกล้วยที่เหมาะสมในการทำกระดาษ ปริมาณแป้งมัน ความเข้มข้นของผงถ่านกัมมันต์ ความแข็งแรงของ

แผ่นกระดาษ ประสิทธิภาพในการดูดซับเอทิลีน เป็นต้น 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ตัวผลงานมีความสามารถในการชะลอความสุกของผลไม้ เน่ืองจากผลถ่านกัมมันต์ที่ใส่ลงไปสามารถดูดจับเอทิลีนใน

ผลไม้ทำให้ผลไม้สุกช้าลง นำไปสู่การเเก้ไขปัญหาผลไม้เน่าเสียระหว่างการขนส่งของเกษตรกรในประเทศไทยได้ 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
เป็นการแก้ไขปัญหาผลไม้สุกเกินความต้องการหรือเน่าเสียระหว่างการขนส่งผลไม้ไปยังผู้บริโภค โดยชะลอการสุก

ของผลไม้ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากกาบกล้วย ซึ่งถือเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปและนำ
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คุณสมบัติเด่นของกาบกล้วยมาพัฒนาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีต้นทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่

คุ้มค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปและวิธีการลดการสุกของผลไม้ ในปัจจุบัน 

 
ต้นทุนในการผลิต 

 

วัสดุอุปกรณ์ ราคา/หน่วย หน่วย รวม 

แป้งมัน 12 บาท 2 ถุง 24 บาท 

โซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ 

45 บาท 4 กิโลกรัม 180 บาท 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 85 บาท 4 ขวด 340 บาท 

กระดาษลูกฟูก 38 บาท 2 แผ่น 76 บาท 

ผงถ่านกัมมันต์ 173 บาท 1 ถุง 173 บาท 

รวม             793.00 บาท 
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รวมต้นทุนในการผลิต 793 บาท /  7 กล่อง 

ดังน้ันกล่องบรรจุภัณฑ์ 1 กล่อง ราคา 113 บาท 

โดยกล่องบรรจุภัณฑ์ธรรมดา ราคา 37 บาท 

 

วิธีการชะลอความสุกของผลไม้ในปัจจุบัน 

1.ใช้พลาสติกฟิล์มห่อรอบผลไม ้

 แต่การเก็บรักษาผลไม้โดยใช้ฟิล์มห่อรอบผลไม้ อาจทำให้ในสภาพที่ไม่มีรูระบายอากาศเลยหรือมีรูระบายอากาศ

น้อยเกินไป ผลไม้จะเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ในทางกลับกันหากมีรูระบายอากาศมากเกินไปจะทำให้ผลไม้เกิด

อาการสะท้านหนาวได้ 

2.ห่อด้วยถุงพลาสติกและใส่สารดูดซับเอทิลีนลงไป 

 จะช่วยเพ่ิมปริมาณเเก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เเละลดปริมาณออกซิเจน ส่งผลให้เกิดการปล่อยเอทิลีนได้น้อยลง 

วิธีการชะลอความสุกของผลไม้ของกล่องบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้จากกาบกล้วย 

 กล่องบรรจุภัณฑ์สามารถชะลอการสุกของผลไม้ได้โดยใช้ผงถ่านกัมมันต์ที่ผสมอยู่ในตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผง

ถ่านกัมมันต์มีความสามารถในการดูดซับสารเอทิลีนในผลไม้ โดยภายในตัวบรรจุภัณฑ์จะมีผงถ่านกัมมันต์กระจายตัวอยู่ทุก

พ้ืนผิวอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้สามารถดูดซับสารเอทิลีนได้ทุกด้านของผลไม้ 

 

ข้อเปรียบเทียบระหวา่งกล่องบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้จากกาบกล้วย 

กับบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาด  

เมื่อเปรียบเทียบกับกล่องบรรจุภัณฑ์ตามท้องตลาด กล่องบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้จากกาบกล้วยมีราคาที่สูงกว่า เเต่

มีประสิทธิภาพในการยืดอายุผลไม้ที่ดีกว่าวิธีการในปัจจุบันถึง 2 สัปดาห์  ท้ังยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 5 ครั้ง หลังจากน้ัน

ประสิทธิภาพในการดูดซับเอทิลีนจึงจะค่อยๆเสื่อมประสิทธิภาพลง 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
เกล้าฟ้า เสลาหลัก*  วาริยา เพชรสุ่ม  อรญัญา เหมมาน และ นฤมล รัตนบุรี 

โครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

Tel.: 093-7876275, E-mail address: glaofas@gmail.com 
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IN-3-09 
เตาเผาขยะพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 

Renewable Energy Incinerator by Thermoelectric technology (REIT) 
 

วสุธา วังชัยศรี1*  วรสมาธิ นวลนก1  ทัศนนันท์ จันทร์วุ่น1  ชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธ์ิ1 และ ภาวณี รัตนสมบูรณ์1 
1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0931624539, E-mail address: 09699@triamudomsouth.ac.th 

 

ความเป็นมา 
เน่ืองจากสถานการณ์ในขณะน้ี ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโณงพยาบาลเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีขยะติดเชื้อ

จำนวนมาก  เช่นเดียวกับการกำจัดขยะในรูปแบบเดิมอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  อาทิ  เช่น  ปัญหามลพิษทาง

อากาศจากการเผาขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเศษซากขยะจากการเผาไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการใช้เชื้อเพลิง

ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียได้อย่างเปล่าประโยชน์เกิดข้ึน อ้างอิงจากการเพ่ิมข้ึนของจำนวนขยะติดเชื้อของ10ปีย้อนหลังที่ผ่านมา

จากกราฟและตารางด้านล่าง โดยสำนักอนามัย กรมอามัย จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเตาเผาขยะ

เป็นพลังงานทดแทนข้ึนมาโดยใช้เทคโนโลยีของไดนาโมเพ่ือแก้ไขปัญหาการเผาขยะติดเชื้อที่ไม่มี ประสิทธิภาพในปัจจุบันด้วย

ได้นำหลัก SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)ด้านProsperity และ Planet ซึ่งว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่าง

ย่ังยืนและครอบคลุมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการคิดคนนวัตกรรมครั้งน้ี 
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ลักษณะเด่นของผลงาน 
 สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถช่วยในการลดมลพิษทางอากาศได้โดยใช้ฟิลเตอร์กรองอากาศแบบ Hepa Filter ในส่วน

ของตะกอนข้ีเถ้าท่ีเหลือจากการเผาสามารถนำมาเป็นฐานในการเผาไหม้ไม่ได้และยังสามารถนำพลังงานความร้อนจากการเผา

มาแปลเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วยโดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี ้จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ปัญหาการใช้พลังงานในปัจจุบันได้ 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
 เตาเผาขยะพลังงานทดแทนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีขยะติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน แม้จะเสร็จสิ้นกระบวนการกำจัดขยะแล้วแต่ยังสามารถนำพลังงานความร้อนและเศษซากขยะที่ได้ไปใช้

เป็นพลังงานทดแทนได้อีก นอกเหนือจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสินค้าที่ถูกวางขายใน Aiy Store ด้วยเทคโนโลยี Web 

3.0 
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เจ้าของผลงาน 
วสุธา วังชัยศรี*  วรสมาธิ นวลนก  ทัศนนันท์ จันทร์วุน่  ชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์ และ ภาวณี รัตนสมบูรณ์ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

Tel.: 0931624539, E-mail address: 09699@triamudomsouth.ac.th 
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IN-3-10 
ไข่มุกเพื่อสุขภาพจากพันธุ์ข้าวไทย 
Pearl Beads from Rice Flour 

 
กุลลดา เพียรเจริญ 1*  พลอยพิชา วาณิชอาภาพรรณ์1 และ ปริชญา กิมาคม1 

1โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ์
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0980166046, E-mail address: Kunming.p@gmail.com 

 

ความเป็นมา 
ชานมไข่มุก ปัจจุบันจัดเป็นเครื่องด่ืมที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เม็ดไข่มุกผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำร้อน 

นวดให้เข้ากันแล้วปั้นเป็นก้อนกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร นำไปต้มจนสุกและผสมกับน้ำเช ื่อม 
สำหรับสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเม็ดไข่มุก คือ สีดำ ซึ่งเกิดจากการใช้ผงโกโก้ คาราเมล หรือสีผสมอาหารผสมร่วมกับแป้ง
มันสำปะหลัง โดยการใช้สีผสมอาหารเพ่ือทำให้เม็ดไข่มุกมีสีดำเป็นวิธีทั่วไปที่นิยมใช้กันในระดับอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นสี
สังเคราะห์ที่มีราคาถูกกว่าสีธรรมชาติ อีกทั้งยังให้สีสันสดใส สม่ำเสมอ สะดวกต่อการใช้งาน ถึงแม้ว่าการใช้สีสังเคราะห์
ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารและโดยมีปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่สามารถสะสมอยู่ในร่างกายและอาจทำให้เกิด
อันตรายได้โดยการไปเคลือบเย่ือบุกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้น้ำย่อยอาหารออกมาไม่สะดวก อีกท้ังข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
พิษวิทยายังระบุอีกว่า สารเคมีประเภทโพลีคลอริเนตไบฟีนิล หรือ PCBs (Polychlorinated Biphenyls) ซึ่งอยู่ในเม็ดไข่มุกมี
คุณสมบัติละลายน้ำได้น้อยแต่ละลายได้ดีในไขมันและสลายตัวได้ยากในสิ่งมีชีวิต หากรับประทานเข้าไปจะถูกขับออกได้
บางส่วนทางอุจจาระและปัสสาวะ ส่วนที่เหลือจะสะสมในร่างกายจนก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา เช่น คลื่นไส้ เหน่ือย เบื่อ
อาหาร เกิดตุ่มที่ผิวหนัง เล็บมีสีคล้ำ และหากสะสมในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ ์ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน หรืออาจเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก มีการปรุงปรับแต่งโดยเลือกให้ความสำคัญกับคุณประโยชน์ทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ด้วยการ

เลือกใช้วัตถุดิบประเภทข้าวเหนียวดำ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ นำข้าวทั้ง 2 ชนิด มาผ่านกรรมวิธีให้เป็นแป้งเพื่อเป็นส่วนผสม
ทดแทนแป้งมันสำปะหลังที ่ใช้ในการทำเม็ดไข่มุก ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี อร่อย รสสัมผัสเหนียว นุ่ม ทั้งยังมีสีดำวาว

สวยงามเช่นเดียวกับไข่มุก จากการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างพบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี ความเหนียวนุ่ม (x ̅= 3.10) ความ

หวาน     (x ̅= 3.35) และรสสัมผัส (x ̅= 3.20) นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมผลผลิตจากเกษตรกรและเป็นแนวทางในการเพ่ิม
มูลค่าของข้าวไทยต่อไป 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
เป็นผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกทางเลือกเพ่ือสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า

ทางการเกษตร เช่น พันธ์ุข้าวประจำท้องถ่ิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีและสี
สังเคราะห์เจือปน อันจะก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษในร่างกายได้  
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เจ้าของผลงาน 
กุลลดา เพียรเจริญ*  พลอยพิชา วาณิชอาภาพรรณ์ และ ปริชญา กิมาคม 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

Tel.: 0980166046, E-mail address: Kunming.p@gmail.com 
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IN-3-11 
หม้อนึ่งอัฉริยะสำหรบัลูกประคบสมุนไพร 

Smart autoclave for herbal compress balls 
 

บัณฑิต นันทยาวุฒิ1*  พลชัย ขาวนวล2 และ จิรภัทร ภู่ขวัญทอง2 

1สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.:0935954780, E-mail address: Bandit.n@rmutsvmail.com 

 

ความเป็นมา 

การประคบสมุนไพรเป็นหน่ึงในวิธีการบำบัดรักษาของการแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย 

โดยส่วนมากมักใช้วิธีการประคบสมุนไพรหลังจากทำการนวดเสร็จเรียบร้อย ในการน่ึงลูกประคบโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้หม้อ

น่ึงไฟฟ้า ซึ่งทำให้ประสบปัญหาคือ น้ำในหม้อน่ึงแห้งและอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ และในการน่ึงลูกประคบในแต่ละครั้ง

ต้องหมั่นตรวจเช็คปริมาณน้ำ ว่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน เมื่อมีการเปิดฝาหม้อน่ึงทำให้สูญเสียพลังงานความร้อน จากปัญหา

ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์หม้อน่ึงอัจฉริยะสำหรับลูกประคบสมุนไพร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยเปิดฝาหม้อน่ึง

ตรวจเช็คระดับน้ำ และตรวจสอบอุณหภูมิของลูกประคบภายในหม้อน่ึง ทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยขณะใช้งาน 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 

หม้อนึ่งอัจฉริยะสำหรับลูกประคบสมุนไพร สามารถแสดงระดับน้ำในหม้อนึ่ง อุณหภูมิของน้ำและลูกประคบ ผ่าน

หน้าจอ LCD และลำโพง buzzer โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ น้ำ เมื่อระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ลำโพงจะส่งเสียงแจ้งเตือน และ

แสดงอุณหภูมิของลูกประคบที่อยู่ในหม้อน่ึง 

 

ประโยชน์ของผลงาน 

หม้อน่ึงอัจฉริยะสำหรับลูกประคบสมุนไพร สามารถใช้งานได้จริงนอกจากจะใช้ในการน่ึงลูกประคบสมุนไพรแล้วยัง

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับระดับครัวเรือน หรือระดับอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนระดับน้ำในภาชนะ ซึ่งเป็นการ

ป้องกันการเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากน้ำแห้งภายในภาชนะได้ 
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เจ้าของผลงาน 
บัณฑิต นันทยาวุฒิ*  พลชัย ขาวนวล และ จิรภทัร ภู่ขวัญทอง 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.:0935954780, E-mail addres: Bandit.n@rmutsvmail.com 
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IN-3-12 
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน-ขาขณะล้างแผล 2 in 1 

Arm-leg support device for wound dressing 2 in 1 
 

พรรณิภา ชิณวงษ์1*  พัชลิดา รอดจากเข็ญ1 และ พิมพ์ชนก วรศาสตร์1 
1หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0849994247, E-mail address: Kritika-fon2009@hotmail.com 
 

ความเป็นมา 
การทำแผลในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน หรือผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยที่มีแผลบริเวณแขน -ขา จำเป็นต้องมี

การช่วยพยุงแขน-ขาขณะทำแผล ผู้ช่วยเหลืออาจมรอาการปวดเมื่อยหรือบาดเจ็บขณะช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ป่วยอาจรู้สึก

ปวดเมื ่อย ไม่สบายตัวและไม่มั่นคงขณะทำแผล นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ช่วยรองรับแขน-ขามีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการ

เคลื่อนย้ายในหอผู้ป่วย ไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการทรงตัวที่ไม่สะดวกข้ึนลงบนเตียงทำแผล จึงมีความ

ยากลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงเตียงทำแผล และอาจเกิดการกระทบกระเทือนบาดแผลได้ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึง

คิดค้นนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน-ขาขณะล้างแผล 2 in 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการล้างแผลบริเวณแขน-ขา ลด

บุคลากรในการช่วยทำแผล อุปกรณ์มีความกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลและที่บ้านได้ 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีนวัตกรรม “ขาตั ้งสู้” ทำจากเสาน้ำเกลือและที่ วาง Ambu bag ที่ทำจาก 

สแตนเลสมาเชื่อมติดกัน ปรับความสูงด้วยที่หมุนล็อคเสาน้ำเกลือแต่ยังสูงเกินไป ทำให้น้ำที่ล้างแผลไหลเปรอะเปื้อน และ

นวัตกรรม “ขาต้ัง-ต้ังขา” ทำจากขาเก้าอี้และขาหย่ังนำมาเชื่อมเข้าด้วยกัน แต่ไม่สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ และอุปกรณ์มี

ฐานล้อขนาดใหญ่ ซึ่งนวัตกรรมทั้ง 2 ชิ้น มีที่รองขาทำด้วยสแตนเลส ทำให้ผู้ป่วยเจ็บขาจากการกดทับ ผู้จัดทำจึงได้คิดค้น

นวัตกรรมในการช่วยพยุงแขน-ขาผู้ป่วยขณะล้างแผล โดยมีลักษณะเด่นของผลงาน ดังน้ี 

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน-ขาขณะล้างแผล 2 in 1 สามารถปรับระดับความสูงได้ จึงสะดวกในการวางแขนและ

ขาของผู้รับบริการแต่ละคน ที่รองรับแขน-ขาหุ้มด้วยฟองน้ำ จึงมีความอ่อนนุ่ม ไม่เกิดการกดทับขณะรองรับแขน-ขา มีถาด

รองรับน้ำเกลือล้างแผลหรือสำลี ผ้าก๊อซในตัว ทำให้สะดวกต่อการล้างแผล นวัตกรรมมีขนาดกะทัดรัด ทำให้เคลื่อนย้ายได้

สะดวก และสามารถนำไปปรับใช้กับผู้รับบริการที่นอนบนเตียงหรือน่ังบนเก้าอี้ได้ 

 

ประโยชน์ของผลงาน  
 อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน-ขาผู้ป่วยขณะล้างแผล 2 in 1 สามารถนำไปใช้ได้จริงในโรงพยาบาล มีผู้ใช้นวัตกรรม ได้แก่ 

พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และผู้ป่วย จากผลการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้นวัตกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅=4.28, S.D. = 0.37) โดยข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ มีความแข็งแรงทนทานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย, สามารถ

เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว และมีความสะดวกต่อการล้างแผลขณะน่ังบนเก้าอี้ (x̅= 4.50, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ สะดวก
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ต่อการล้างแผลขณะนอนบนเตียง (x̅ = 4.33, S.D. = 0.51) ช่วยลดการใช้บุคลากรและภาระงานขณะทำแผล (x̅ = 4.16, 

S.D. = 0.75) และอาการปวดเมื่อยจากการช่วยพยุงแขนขา จากการสัมภาษณ์พยาบาลและนักศึกษาแพทย์ พบว่า นวัตกรรม

เหมาะกับการทำแผลบนเตียง เพราะเมื่อก่อนต้องใช้หมอนรองขาและถุงรองน้ำ ทำให้ล้างแผลลำบาก แต่นวัตกรรมน้ีสะดวก

ต่อการใช้งาน สามารถราดน้ำล้างแผลขณะอยู่บนเตียงได้เลย และสามารถใช้งานได้ทั้งขณะน่ังเก้าอี้และนอนบนเตียง ส่งผลให้

ผู้ป่วยมีความสะดวกสบายขณะทำแผล และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย พบว่า นวัตกรรมมีความกะทัดรัด น่าสนใจ แปลกใหม่ 

รู้สึกวางขาขณะทำแผลสบายมากกว่าแบบที่ใช้ในโรงพยาบาล ไม่ปวดเมื่อยเวลาล้างแผล ที่รองรับให้ความรู้สึกนุ่มสบาย 

นอกจากนี้ นวัตกรรมสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อ

อุปกรณ์ได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
พรรณิภา ชิณวงษ์*  พัชลิดา รอดจากเขญ็ และ พิมพ์ชนก วรศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

Tel.: 084-9994247, E-mail address: Kritika-fon2009@hotmail.com 
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IN-3-13 
นวัตกรรม “LINE แจง้เตือนกินยาอัตโนมัติ” เพื่อป้องกันการลืมกินยาในผู้สูงอายุ 

Innovation of "LINE Automatic Medication Alert " for Preventing 

Forgetting to Take Medicines in the Elderly. 
 

เพ็ญพัฒน์ จะเชนรัมย์1*  พิมณรัตน์ ชำนาญกิจ1  พิมมาดา มะอาลา1  ฟาดีลัน ดือราแม1 และ จันทรา พรหมน้อย2* 

1นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 063-0827628, Email address: chantra.p@psu.ac.th 

  
ความเป็นมา 

วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมของร่ายกาย ความเสื่อมถอยของเชาว์ปัญญาและทางด้านสติปัญญา ความเสื่อม

เหล่าน้ีมักเกิดมากข้ึนตามอายุ ซึ่งความเสื่อมอย่างหน่ึงที่ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุเองควรให้ความสำคัญ คือ ความเสื่อมของสมอง ที่

ก่อให้เกิดภาวะหลงลืมหรือความจำในระยะสั้นลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ จิตสังคม และ  จิตวิญญาณของ

ผู้สูงอายุตามมาได้ อาทิเช่น ในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและได้รับการรักษาให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง หากผู้สูงอายุมี

ภาวะหลงลืมก่อให้เกิดพฤติกรรมลืมรับประทานยา ทำให้ได้รับยาไม่ครบตามแผนการรักษาของแพทย์ และอาจส่งผลต่อการ

ควบคุมความรุนแรงของโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ได้ ดังน้ันผู้ส่งผลงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการลืมรับประทานยาในผู้สูงอายุ 

จึงเกิดแนวคิดสร้างนวัตกรรม “LINE แจ้งเตือนกินยาอัตโนมัติ” ข้ึน เพ่ือป้องกันการลืมรับประทานยา โดยจัดทำเป็นข้อความ

แจ้งเตือนเวลารับประทานยาในแต่ละช่วงเวลาอัตโนมัติ อีกท้ังยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาประจำตัวผู้สูงอายุและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความสำคัญของการรับประทานยา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาอย่างถูกต้อง และเล็งเห็นความสำคัญของการ

รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอมากย่ิงข้ึน 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 นวัตกรรม “LINE แจ้งเตือนกินยาอัตโนมัติ” มีฟังก์ชันหลักๆ คือ แจ้งเตือนการกินยาอัตโนมัติ และมีเมนูที่สามารถ

กดเข้าไปเพ่ืออ่านรายละเอียดเก่ียวกับยาประจำตัวที่ผู้สุงอายุใช้อยู่เป็นประจำ นอกจากน้ียังมีตารางเวลายาของผู้สูงอายุเพ่ือ

เป็นการเน้นย้ำเรื่องเวลาท่ีต้องรับประทานยาอีกด้วย 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
 นวัตกรรม “LINE แจ้งเตือนกินยาอัตโนมัติ” ช่วยลดปัญหาการลืมกินยาของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุรับประทานยาตรง

เวลาอย่างสม่ำเสมอ และได้รับยาครบตามแผนการรักษา โดยเมื่อถึงเวลารับประทานยาจะมีข้อความแจ้งเตือนเข้า Application 

LINE ในลักษณะของข้อความและตารางยาของผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุได้ยินเสียงแจ้งเตือนและเห็นข้อความน้ี จะทำให้ทราบว่าถึง

เวลาที่ตนเองต้องรับประทานยาแล้ว เมื่อรับประทานยาเสร็จผู้สูงอายุจะตอบกลับมาว่า “ไม่ลืม” หรือ “รับประทานยาเรียบร้อย

แล้ว” ทำให้ผู้ติดตามทราบผลได้และสามารถนำข้อมูลน้ีไปเทียบกับปริมาณยาที่ผู้สูงอายุนำมาพบแพทย์ในนัดครั้งถัดไปได้ 
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นวัตกรรม “LINE แจง้เตือนกินยาอัตโนมัติ” 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของ LINE แจ้งเตือนกินยาอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที่ 2 เมนูการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยา 
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ภาพที่ 3 ลักษณะการแจ้งเตือนกินยาอัตโนมัติและข้อความตอบกลับของผู้สูงอายุ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การประเมินสภาพผู้สูงอายุและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ 
 

 

 

  เจ้าของผลงาน 
เพ็ญพฒัน์ จะเชนรัมย์  พิมณรัตน์ ชำนาญกิจ  พิมมาดา มะอาลา  ฟาดีลัน ดือราแม และ จันทรา พรหมน้อย* 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

Tel.: 063-0827628, Email address: chantra.p@psu.ac.th 
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IN-3-14 
ถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามยั 

Trash Bin Innovation for Disposal of Face Masks 
 

เกรียงศักด์ิ พันธ์ไพบูลย์1*  จรรจิรา โฉมเฉลา1 และ จารุพร จักรแก้ว1 
1หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0835347855, E-mail address: Doungmon@bcnsk.ac.th 
 

ความเป็นมา 
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ

ของประชากรทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย มีการติดเชื้อจากผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน 

เน่ืองจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยี การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีความ

ต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมากทั้งในทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ จากผลการ

สำรวจประชาชนจำนวน 2,250 คน ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (2563) พบว่า มีเพียง 22.3% ที่ทิ้งหน้ากาก

อนามัยถูกวิธี สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทิ้งหน้ากากใช้แล้วไม่ถูกต้องมากกว่า 70% นั้น เกิดจากการที่ไม่สามารถหาถังขยะติดเชื้อได้ 

และ 24.4% ไม่ทราบว่าจะนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไปทิ้งที่ใด การใช้หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งได้สร้างผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ สารเคมีที่อยู่ในหน้ากากอาจเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและมีการระบุว่า พบหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

บนชายหาดเกือบทุกแห่ง และพบหน้ากากส่วนหนึ่งอยู่ในทะเล ทำให้เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำได้ ดังนั้น กลุ่มนักศึกษาจึงเห็น

ความสำคัญของการมีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว จึงได้คิดค้นพัฒนาสร้างนวัตกรรมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากาก

อนามัย 

  

ลักษณะเด่นของผลงาน 
นวัตกรรมที่ประดิษฐ์ข้ึนมีความเหมาะสม เป็นถังขยะที่มีการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยก่อนนำไปกำจัด มีต้นทุนในการ

สร้างนวัตกรรมราคาไม่แพง ใช้งบประมาณ 1 ,480 บาท สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ ได้ และนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ข้ึน

เป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ นวัตกรรมมีความทันสมัย มีความสะดวกต่อพนักงานทำความสะอาดที่ทำ

หน้าท่ีเก็บขยะ และนวัตกรรมมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

นวัตกรรมได้ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ/คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

ผู้ทดลองใช้นวัตกรรมถังขยะทิ้งหน้ากากอนามัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด      

(x̅ = 3.9) ได้แก่ นวัตกรรมมีความทันสมัย มีความสะดวกต่อพนักงานทำความสะอาดที่ทำหน้าที่เก็บขยะ และนวัตกรรมมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและช่วยรักษาสิ ่งแวดล้อม ด้านการใช้งานพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถใช้งานได้จริง (x̅ = 3.86 , S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ขนาดของนวัตกรรมมีความเหมาะสม (x̅ = 

3.83 , S.D. = 0.42 ) นอกจากนี้ ชิ้นงานนวัตกรรมกำลังถูกพัฒนาเป็นวิจัยนวัตกรรม โดยการพัฒนาในส่วนของกลไกการ
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เหยียบให้มีช่องเปิดที่ด้านบน ที่สำคัญภายในถังขยะมีหลอดรังสียูวีซี (UV-C) สำหรับฆ่าเชื้อที่หน้ากากอนามัย และมีการ

ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นการพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 

ประโยชน์ของผลงาน  
(1) มีนวัตกรรมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม (2) ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจาก

หน้ากากอนามัยที ่ใช้แล้วสู่เจ้าหน้าที ่เก็บขยะหรือประชาชนทั่วไป และ (3) ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เจ้าของผลงาน 
เกรียงศักด์ิ พันธ์ไพบูลย์*  จรรจิรา โฉมเฉลา และ จารพุร จักรแก้ว 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

Tel.: 0835347855, E-mail address: Doungmon@bcnsk.ac.th 
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IN-3-15 
ชุดสลบแมลงด้วยคารบ์อนไดออกไซด์จากปฏิกิรยิาเคมี 

Anesthetic Set for Fly with Carbon Dioxide from Chemical Reaction 
กุลธรา สุดสอาด1* และ จุฑาภรณ์ พูนสง1 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0993609500, E-mail address: kunthara730@gmail.com 

 

ความเป็นมา 

การศึกษาชีววิทยาเกี่ยวกับแมลง จำเป็นต้องสลบแมลงเพ่ือหยุดการเคลื่อนไหว เพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษาลักษณะ

ของแมลง เทคนิคต่าง ๆ สำหรับการสลบแมลง เช่น การสลบแมลงด้วยอีเทอร์ สามารถสลบแมลงได้รวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดคือ 

มีความเป็นพิษสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทของผู้ทดลอง การสลบแมลงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากถังก๊าซ 

วิธีนี้มีความปลอดภัยต่อผู้ทดลองมากกว่า แต่มีข้อจำกัดคือต้องติดตั้งถังก๊าซและอุปกรณ์ ซึ่งมีต้นทุนสูง  และสลบแมลงได้

ภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ชุดสลบแมลงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์จาก

ปฏิกิริยาเคมี เพ่ือทดแทนการสลบแมลงโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากถังก๊าซ และลดต้นทุนในการสลบแมลง  

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 

ชุดสลบแมลงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับกรดแอซิติกเพ่ือ

สลบแมลง ประกอบไปด้วย ขวดรูปชมพู่ มีจุกปิด มีช่องเปิด 2 ช่อง เมื่อต่อท่อเติมกรดแอซิติก ลงในช่องที่ 1 ของขวดรูปชมพู่ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว ออกมาทางช่องที่ 2 ของขวดรูปชมพู่ ต่อท่อมายังขวดเพ่ือสลบแมลง  

 

ประโยชน์ของผลงาน 

ชุดสลบแมลงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมี สามารถใช้สลบแมลงทดแทนการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากถังก๊าซได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้นวัตกรรม คือ นักวิจัยที่ต้องการศึกษาแมลงในภาคสนาม กลุ่มนักเรียนที่ทำโครงงาน

เกี ่ยวกับแมลง และการสลบแมลงในห้องปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย เนื ่องจากชุดสลบแมลงนี้มีต้นทุนถูกกว่าการใช้

คาร์บอนไดออกไซด์จากถังก๊าซ ประมาณ 54 เท่า และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก จึงสลบแมลงได้ทุกสถานที่ 
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เจ้าของผลงาน 

กุลธรา สุดสอาด*  จุฑาภรณ์ พูลสง  เกษศิรินทร์ รัทจร และ อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท ์

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Tel.: 0993609500, E-mail address: kunthara730@gmail.com 
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IN-3-16 
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว 

Dishwashing Liquid from lemon peel  
 

ฐานิดา เกิดช่วย1  น้ำฝน ชูพูล1* และ จินตนา เจริญเนตรกุล1 

1หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0922504868, E-mail address: namfon.ch@rmutsv.ac.th 

 

ความเป็นมา 
ในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของผู้บริโภคมีมากขึ้น  จึงมีได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

ทำความสะอาดในรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จะใช้สารเคมีตั้งต้น         

ที ่คล้าย ๆ กัน ในกระบวนการผลิต แต่จะแตกต่างกันในส่วนของสารเติมแต่งต่าง ๆ ซึ ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ สารเคมี

บางอย่างก็มีอันตรายต่อร่างกายทั้งในลักษณะของการแพ้อย่างเฉียบพลัน หรืออาจจะสะสมความเป็นพิษในร่างกายได้               

ดังน้ัน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจึงต้องพิจารณา ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตลอดจนชนิดและปริมาณท่ีใช้เพ่ือให้

เหมาะกับสภาพการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ มะนาวถูกนำมาใช้ในการประกอบอาหารเพื ่อเป็น

เครื่องปรุงรส เป็นส่วนผสมในการทำน้ำผลไม้ ปรุงยาสมุนไพรและถูกนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ ทำให้เกิดเศษวัสดุ

เหลือทิ้งจากการใช้หรือการแปรรูป ได้แก่ เปลือก ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำมาผลิตเชื้อเพลิง ปุ๋ยชีวภาพ และอาหารสัตว์ เป็นต้น 

นอกจากน้ียังมีรายงาน พบว่า กรดซิตริกในมะนาวมีคุณสมบัติเป็นกรด ความเป็นกรดสามารถขจัดคราบ สิ่งสกปรกต่าง ๆ เมื่อ

กรดซิตริกทำปฏิกิริยาทางเคมีกับคราบที่มีคุณสมบัติเป็นด่างจะทำให้คราบและสิ่งสกปรกเหล่านั ้นหลุดออกไปได้ เช่น       

คราบหินปูน คราบสนิม นอกจากประโยชน์ในด้านการทำความสะอาดแล้ว ความเป็นกรดของมะนาวยังมีฤทธ์ิฆ่าเชื้อโรคได้อีก

ด้วย ดังน้ันผู้จัดทำจึงนำเปลือกมะนาวที่เหลือจากการใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน เพ่ือลดการเหลือทิ้ง

ของเศษวัสดุ ช่วยลดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ันยังเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้หรือระคาย

เคืองผิวในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมจากสารเคมีบางส่วน   

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาวมีลักษณะเด่น คือ มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด อุปกรณ์ 

เครื่องใช้ภายในครัว มีคุณสมบัติในการขจัดคราบ สิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานทั่วไปในเชิงพาณิชย์

แต่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานทั่วไปในด้านกลิ่น ที่มีความหอมของผิวเปลือกมะนาวที่เด่นชัดและเมื่อผู้ใชไ้ด้

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว พบว่า ภาชนะมีความสะอาด ขจัดคราบได้ดี มีฟองน้อย อีกทั้งยังช่วย

ถนอมมือมากกว่าเดิม ไม่ทำให้เกิดอาการคันหรือแพ้เมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ       

จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว นอกจากน้ันแล้วผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากผิวมะนาวไม่เป็นมลภาวะต่อธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
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ประโยชน์ของผลงาน 
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในครัวเรือนและสามารถต่อยอด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ เน่ืองจากผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หาได้ง่าย ตามครัวเรือน

และท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำส่วนที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อเป็นการใช้วัตถุดิบที่เหลือทิ้งให้เกิด

ประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะและจัดเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้สารเคมีในการทำความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

  เจ้าของผลงาน 
ฐานิดา เกิดช่วย  น้ำฝน ชูพูล* และ จินตนา เจริญเนตรกุล 

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0922504868, E-mail address: namfon.ch@rmutsv.ac.th 
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IN-3-17 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรปูภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 

Design and Development of the Compressed Packaging  

form Natural Material 
 

ธิติวุฒิ หนูนวล1  ณัฐวุฒิ ทองนวล1  พชรพล แสงงาม1  ฐาปนิค ตีระพันธ์1* และ จิรภัทร สุภารัตน์1 
1หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0828289801, E-mail address: thapanic.t@rmutsv.ac.th 
 

ความเป็นมา 
จากสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันมีค่านิยมการบริโภค อุปโภคที่มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในลักษณะของอาหารจาน

ด่วนที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น ล้วนส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น อย่างรวดเร็ว 

เช่น การใช้กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์ ที่มีลักษณะการย่อยสลายที่ยาก อีกท้ังยังมีอันตรายที่มากเมื่อติดไฟ โดยทั่วไปแล้วโฟมที่

ใช้ในบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารน้ันจะผลิตมาจากพลาสติกประเภท Polystyrene ซึ่งมีการผลิตที่ง่ายไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต่ำ หาซื้อ

ได้ง่าย ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารส่วนใหญ่ จะนิยมเลือกใช้โฟมในการบรรจุอาหาร เน่ืองด้วยข้อดีด้านต่างๆ เช่น ความ

สะดวกในการใช้งาน ตลอดจนหาซื้อได้ง่าย แต่ก็ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากโฟมมีสาร CFC 

(Chlorofluorocarbon) เป็นสารก่อภาวะเรือนกระจกทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ อีกท้ังยังเป็นสาเหตุในการเกิดภาวะโลก

ร้อนที่เป็นปัญหาหลักที่คนทั่วโลกให้ความสนใจอยู่ ณ ขณะน้ี ซึ่งก่อเกิดให้ผลกระทบกับโลกมากมาย เช่น สิ่งแวดล้อม การ

ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต คน และสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันมักนิยมใช้โฟมบรรจุอาหารมากกว่าการใช้วัสดุจากธรรมชาติ 

เช่น ใบไม้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ จากพันธ์ุพืชและต้นไม้ แต่อย่างไรก็ตาม โฟมกลับเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก ก่อให้เกิดมลพิษ

และผลกระทบด้านต่างๆ ข้างต้น และที่สำคัญคือก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายกับผู้ใช้งานในกรณีที่มีสารตกค้างได้อีกด้วย จากท่ีมา

ดังกล่าวทางคณะผู้วิจัย จึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์ต้นแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่

เป็นลักษณะของถ้วยบรรจุอาหาร ร่วมลดขยะพลาสติกให้โลกภายใต้ชื่อเรียก “เครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” โดย

การนำวัสดุชีวภาพทางการเกษตรมาทดแทน และพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักสำหรับใช้ใส่อาหาร โดยไม่ก่อให้เกิดโทษต่อ

ร่างกายกับผู้ใช้ ลดปัญหาเรื่องสารตกค้างในบบรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารเน่ืองจากเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ อีกท้ังคณะผู้วิจัย

ได้มีแนวคิดที่จะลดข้อจำกัดของเครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติต้นแบบที่พัฒนา ในด้านของมูลค่าของเครื่องที่ราคา

สูงให้มีราคาที่ลดต่ำลงได้ สามารถพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบและผลิตใช้งานกันภายในกลุ่มชุมชนระดับท้องถิ ่นได้โดยไม่

ซับซ้อน อีกท้ังในด้านของการซ่อมบำรุงดูแลรักษาที่ซับซ้อนเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขตรวจซ่อมบำรุงส่วนต่างๆ ของเครื่อง

ได้ง่ายด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการได้เพ่ิมมากข้ึนในแง่ของการเกษตร เกษตรกรจะมีทางเลือกในการนำ

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเป็นภาชนะทดแทนถ้วยชามพลาสติก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนได้เช่นกัน  

ดังน้ันงานวิจัยเรื่อง “เครื่องอัดข้ึนรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” น้ี คณะผู้วิจัยจึงร่วมกันพัฒนาต้นแบบของเครื่องอัด

ขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติเพื่อบรรจุอาหาร โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดจากโฟม อีกทั้งเป็นการนำ

ทรัพยากรที่เหลือทิ้งทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป 
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ลักษณะเด่นของผลงาน 
งานวิจัยน้ีเป็นการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องอัดข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถ

ช่วยลดการใช้แรงงานคนได้ ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปด้วยระบบการอัดอากาศ ส่งกำลังลมอัดผ่านกระบอกสูบไปกดแม่พิมพ์ โดย

เลือกใช้การควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ Omron รุ่น E5CC มีการติดตั้ง RTD PT100 ยึดติดอยู่กับ

แม่พิมพ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิของแม่พิมพ์ และเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมเวลาย่ีห้อ Omron รุ่น H5CX-AD ตัวเครื่องออกแบบ

ให้ใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส มีการแสดงผลของค่าต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการ

ควบคุมการข้ึนรูปของผู้ใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละประเภทได้ สามารถควบคุมการเริ่มและหยุดการทำงานของเครื่องได้โดย

ผู้ใช้งาน แม่พิมพ์หรือโมลออกแบบเป็นรูปถ้วยสำหรับใส่อาหาร มิติของแม่พิมพ์ส่วนของปากถ้วยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  76.2 

มม. มิติของแม่พิมพ์ส่วนของก้นถ้วยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มม. และมิติของแม่พิมพ์มีความสูงของถ้วย 38.1 มม. ตามลำดับ 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
เพ่ือให้เกิดการนำวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า เพ่ือใช้ประโยชน์ทดแทนบรรจุภัณฑ์ที่มี

ลักษณะการใช้แบบสิ้นเปลือง และเพื่อเป็นการใช้วัสดุทางเลือกทดแทนวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก นอกจากนี้ยังเป็นการลด

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป 

  

 

 
ลักษณะของเครื่องต้นแบบที่ทางผู้วิจัยได้พัฒนา 

 
 
  

เจ้าของผลงาน 
ธิติวุฒิ หนูนวล  ณัฐวฒุิ ทองนวล  พชรพล แสงงาม  ฐาปนิค ตีระพันธ์* และ จิรภัทร สุภารัตน์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

Tel.: 0828289801, E-mail address: thapanic.t@rmutsv.ac.th 
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IN-3-18 
สบู่เหลวสำหรบัล้างมือเพื่อกำจัดกลิ่นยางพารา (ขีย้าง) 
Liquid Hand Soap for Rubber Odour Removal  

 

กุสุมาลย์ น้อยผา1*  สุกัญญา มูณี1 และ วิทวัส หมาดอี1 
1สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 086-698-4155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com  
 

ความเป็นมา 
ยางพาราเป็นพืชที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน อีกทั้งเกษตรกรชาวสวนยางพารามีความเชื่อ

และมีการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานคือความเชื่อที่ว่าการนำใบยางพารามาขย้ีและถูบริเวณฝ่ามือจะ
สามารถลดกลิ่นของยางพารา (ขี ้ยาง) ได้ จากรายงานวิจัยพบว่า ใบยางพารามีสารสำคัญอยู่หลายชนิด เช่น Tannins, 
Saponins, Alkaloids และ Flavonoids ซึ่งมีฤทธ์ิป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนัง สารเหล่าน้ีมีคุณสมบัติ
ในการลดกลิ่นขี้ยางพาราได้ นอกจากนี้ยางพารายังเป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่โดด เด่น ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูก
อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ในช่วงฤดูกาลผลัดใบจะมีใบยางพาราร่วงหล่นกองอยู่ในสวนยางเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้นำมา
พัฒนาหรือแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจนำใบยางพารามาพัฒนาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสำหรับล้าง
มือเพ่ือกำจัดกลิ่นยางพารา (ข้ียาง) ตามความเชื่อและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับใบยางพาราที่เหลือ
ทิ้งตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และใช้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ต่อไป 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
สบู่เหลวสำหรับล้างมือเพื่อกำจัดกลิ่นยางพารา (ขี้ยาง) เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายใช้

กำจัดกลิ่นข้ียางและกลิ่นอื่นๆ ที่มีองค์ประกอบของโปรตีนที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น อาทิ กลิ่นคาวปลา ผลิตภัณฑ์สบู่
เหลวนี้มีส่วนประกอบหลักที่ทำจากใบยางพารา ซึ่งมีสารประกอบฟีนอลิค (Phenolic) เทอร์ปีนอยด์ (Terpenoid) อัลคา
ลอยด์ (Alkaloid) และแทนนิน (Tannin) สารฟีนอลิค มีคุณสมบัติสลายโปรตีนที่อยู่ในน้ำยางที่เกิดการบูดเน่าและส่งกลิ่น
เหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่สารเทอร์ปีนอยด์ สารอัลคาลอยด์ และสารแทนนิน มีคุณสมบัติช่วยในการสมานแผล 
 สูตรและกรรมวิธีการผลิตสบู่เหลวสำหรับล้างมือมีส่วนประกอบ คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) น้ำกลั่น น้ำมัน
เมล็ดปาล์ม เกลือป่น และสารสกัดใบยางพารา โดยมีข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมสารสกัดใบยางพาราเพ่ือผสมในสบู่
เหลวซึ่งสารสกัดใบยางพารามีสรรพคุณฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และขั้นตอนที่ 2 การทำสบู่เหลวที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดใบยางพารา สบู่เหลวที่ผลิตได้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเน่ืองจากมีการทดสอบการทดสอบความระคาย
เคืองของผลิตภัณฑ์ต่อผิวหนังในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 30 คน (รหัสจริยธรรมวิจัย COA No.TSU 2022_045 REC 
No.0056)  และจากแบบสอบถามของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จำนวน 60 คน พบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ใน
ด้านต่างๆ ระดับดีมาก ได้แก่ สบู่เหลวมีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นข้ียางได้ดี ใช้ทำความสะอาดมือได้ดีโดยใช้น้ำล้างเพียง
เล็กน้อย มีปริมาณฟองที่เหมาะสม มีสีสันและกลิ่นหอมน่าใช้ มีความแปลกใหม่ และทุกคนมีความสนใจที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคา
ที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ีมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงสามารถจำหน่ายได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
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ประโยชน์ของผลงาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการกำจัดกลิ่น

ของข้ียางที่เหม็นอย่างรุนแรงและติดทนนานตามมือได้ หรืออาจนำไปประยุกต์ใช้กำจัดกลิ่นเหม็นอื่นๆ ได้เช่นกัน นอกจากน้ียัง
เป็นการนำภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมาใช้เป็นฐานความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งปรับให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
มากข้ึน และในอนาคตอาจนำไปการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป  
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เจ้าของผลงาน 
กุสุมาลย์ น้อยผา*  สุกัญญา มูณี และ วิทวัส หมาดอ ี

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

Tel.: 086-698-4155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com 
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IN-3-19 
การใช้พืชกระท่อมให้มแีรงในการทำงานได้นานขึ้นของประชาชนพ้ืนที่อำเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
The Usage of Kratom to Extend Working Duration of People  

in Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province 
 

สรายุทธ หวังเกตุ1  อนินธิตา ดำกระ1  วิทวัส หมาดอี1 และ กุสุมาลย์ น้อยผา1* 
1สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0866984155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com 
 

ความเป็นมา 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้พืชกระท่อมเป็นยามาหลายร้อยปี ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการใช้พืช

กระท่อมมาอย่างยาวนานซึ่งมีลักษณะการใช้ทั้งใบสดและใบแห้งโดยนำมาเคี้ยว สูบหรือชงเป็นชา พืชกระท่อมออกฤทธ์ิคล้าย

ฝิ่นและโคคา มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวด ต้านการอักเสบ ลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานกลางแดด ใช้เป็นยา

พ้ืนบ้านสำหรับแก้ไอ ลดไข้ ท้องร่วง ปวดกล้ามเน้ือ และลดความดันโลหิตสูง  

ในปัจจุบันพืชกระท่อมถูกปลดล็อคออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 มีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกพืชกระท่อม เอาไว้ครอบครอง และสามารถซื้อ ขาย หรือนำมา

บริโภคได้อย่างเสรี ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีการปลูกและการใช้พืชกระท่อมอย่างมากมาย ในอำเภอ

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เช่นเดียวกัน อำเภอขนอมเป็นพ้ืนที่ติดทะเลมีการประกอบอาชีพการทำประมง ทำสวน และ

เป็นที่ตั้งของโรงงาน อุสตหกรรม มีการใช้แรงงาน ทำให้ประชาชนเริ่มมีการปลูกพืชกระท่อมในหลายพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ทั้ง

จำหน่ายและบริโภค ตัวอย่างการนำพืชกระท่อมมาใช้ที่แพร่หลาย เช่นการเคี้ยวใบสด และการต้มน้ำด่ืมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ

ในการทำงานให้นานข้ึนและช่วยลดความเหน่ือยล้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือในการทำงานได้ดีย่ิงข้ึน  

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย รายงานว่าพืชกระท่อม (Mitragyna Speciosa (Roxb.) Korth.) เป็นไม้ยืนต้น 

เป็นพืชเขตร้อน และพบมากในภาคใต้ของไทย และได้มีการศึกษาการทดลองฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาของพืชกระท่อมหลาย

รายงานพบว่า พืชกระท่อมมีฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลางและสารไมทราไจนีน (Mitragynine) หรือสารสกัดจากใบพืชกระท่อมมี

ผลต่อร่างกาย ช่วยลดอาการปวดเมื่อย ความเหน่ือยล้าช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้นานย่ิงข้ึน ดังน้ันผู้วิจัยได้

สำรวจการใช้พืชกระท่อมเพ่ือให้มีแรงในการทำงานได้นานข้ึนของประชาชนในพ้ืนที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ

นำไปเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพประชาชนและนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมที่ตรงกับความต้องการของ

ประชาชนต่อไป จากการสำรวจความคิดเห็นด้านการใช้พืชกระท่อมจำนวน 387 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 83.20 มีการ

เคี้ยวใบสด ร้อยละ 13.70 ต้มน้ำดื่มหรือชงเป็นชา ร้อยละ 3.10 ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมชองพืชกระท่อมมาใช้ ประชาชน

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.57 นิยมใช้พืชกระท่อมเพื่อให้มีแรงในการทำงานเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 21.96 มีการใช้พืชกระท่อม
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เพ่ือให้มีแรงในการทำงานบ้างในบางครั้ง  และร้อยละ 14.47 ไม่มีในการใช้พืชกระท่อมเพ่ือให้มีแรงในการทำงานแต่ใช้เพ่ือใน

การดูแลสุขภาพตนเอง จากข้อมูลวิจัยเบื้องต้นผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากศึกษามาจัดทำข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อคืนข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำโปสเตอร์ คลิปวิดีโอประชาชาสัมพันธ์ทางโซเซียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์สาขาวชิา

การแพทย์แผนไทย Facebook YouTube และส่งต่อสื่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปและให้ความรู้เรื่องการใช้พืชกระท่อม

ผ่านนิสิตแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก

พืชกระท่อมให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
การใช้พืชกระท่อมให้มีแรงในการทำงานให้นานขึ้นของประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมเพ่ือใช้เป็นเครื่องด่ืมชูกำลังเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพให้มีแรงในการทำงานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชกระท่อมสด และทำการศึกษาเปรียบเทียบการด่ืม

เครื่องดื่มชูกำลังในท้องตลาดกับการใช้พืชกระท่อมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในท้องตลาดที่มีปริมาณ

น้ำตาลสูง เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตได้ และนอกจากน้ีจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมี

การหันมานิยมใช้พืชกระท่อมในดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือส่งเสริมให้มีการทำงานได้ยาวนานข้ึน 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 

สรายุทธ หวังเกตุ  อนินธิตา ดำกระ  วิทวัส หมาดอี และ กุสุมาลย์ น้อยผา* 

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทยแ์ผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Tel.: 086-6984155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com 
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IN-3-20 
ลูกเดือยป็อบ 

Pop job’s tear 

 
สิขเรศ หนูแก้ว1*  เดชศักด์ิ วิจิตต์พันธ์1 และ จิราภรณ์ ตังติพงศ์อาภา1 

1หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0920673604, Email address: sikaret35280@gmail.com 

 
ความเป็นมา 
 ลูกเดือยเป็นธัญพืชกลุ่มที่มีคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกับข้าว ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ พลังงาน โปรตีน และ
วิตามิน ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ มีคาร์โบไฮเดรตสูง ช่วยบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย และ
ช่วยให้คนไข้พักฟ้ืนตัวได้เร็ว มีฟอสฟอรัสสูงช่วยบำรุงกระดูก วิตามินเอช่วยบำรุงสายตา เป็นต้น มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว 
เป็นธัญพืชที่มีถ่ินกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลูกง่าย ราคาไม่แพงลูกเดือย พันธ์ุที่นิยมบริโภคมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด 
คือ ลูกเดือยข้าวเจ้า (non-glutinous type) และลูกเดือยข้าวเหนียว (glutinous type) ซึ่งเป็นพันธ์ุที่นิยมบริโภคกันมากที่สุด 
ลูกเดือยถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหลากหลายชนิดด้วยกรรมวิธีการปรุงประกอบที่ไม่ยุ่งยาก นิยมนำมาทำเป็นขนม
หวานต้มสุกรับประทานคู่กับน้ำกะทิและน้ำตาล นำมาต้มและปั่นเป็นเครื่องด่ืมปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลทรายลักษณะคล้ายน้ำ
เต้าหู้ หรือนำมาแช่น้ำและหุงพร้อมกับข้าวสวยก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง จากรายงานการวิจัยมีการทดลองนำแป้งที่ผลิตได้จาก
ลูกเดือยไปใช้ทดแทนแป้งชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบ
สารสำคัญที่มีชื่อว่า “coxenolide” มีส่วนช่วยในการต้านเซลล์มะเร็ง ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการศึกษาซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อ
แวดวงสาธารณสุข และที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นเทรนด์อาหารที่กำลัง
ได้รับความนิยมในการบริโภคของยุคปัจจุบัน  
 
ลักษณะเด่นของผลงาน 
 ลูกเดือยป็อบ เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและต่อยอดการบริโภคธัญพืชแบบเดิมด้วยเทคโนโลยีและวัสดุระดับ
ครัวเรือน ในกระบวนการผลิตสามารถเพิ่มปริมาตรจากผลิตผลตั้งต้นได้มากขึ้นถึง 4 เท่า ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถผลิตได้
โดยใช้เครื่องครัวที่มีอยู่ในทุกครัวเรือน ผลิตภัณฑ์โดยรวมมีลักษณะเป็นเม็ดร่วน กรุบกรอบ ลักษณะคล้ายป็อบคอร์นแต่มี
ขนาดเล็กกว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยเพ่ิมอรรถรสในการรับประทานด้วยการนำเสนอในรูปแบบอาหารทานเล่นที่ไม่จำเจ 
อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ทานเล่นก็อร่อย ทานบ่อยก็เพลิน เติมเต็มความอร่อยที่แปลก
ใหม่ให้อาจารย์จานโปรดจานเดิมได้สารพัดร้อยแปด สามารถต่อยอดและเติมแต่งรสชาติให้ตอบสนองทุกความต้องการที่
หลากหลาย  
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ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1. ลูกเดือยพองด้วยวิธีการทอด 

 

 
 

หลักการ : ใช้ลูกเดือยขัดสีมาทำให้สุกด้วยการต้ม แล้วนำไป
ตาก จากน้ันนำมาทอดให้เกิดการพองตัว 

ลูกเดือยป็อบ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลูกเดือยกล้องที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด

ตรังและใกล้เคียง ซึ ่งเป็นลูกเดือยเหนียวที่เพาะปลูกใน
ท้องถิ่นมายกระดับให้มีความแตกต่างจากการบริโภคใน
ลักษณะเดิม ไม่ว่าจะเป็นการปรุงเป็นขนมหวาน หุง
รับประทานพร้อมกับข้าว หรือการแปรรูปลักษณะเดิม
ได้แก่ ลูกเดือยพอง ที่มีการทอดเป็นกระบวนการทำให้ลูก
เดือยพองตัว ทำให้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูง มีข้อจำกัดใน
การรับประทานกับกลุ่มผู้บริโภคบางประเภท หรือลูกเดือย
อบกรอบ ที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือระดับอุตสาหกรรมที่มี
ราคาสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึง
กลุ ่มลูกค้าด้วยข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
เงินทุนในการลงทุน 

จุดเด่น 
- ลูกเดือยกล้อง เป็นวัตถุดิบตั้งต้น ให้คุณค่าทาง

โภชนาการที่ดีกว่าลูกเดือยขัดสี 
- ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ระดับครัวเรือน ใน

กระบวนการแปรรูป 
- ลงทุนน้อยกว่า ต้นทุนต่ำ 
- สามารถต่อยอดและเติมแต่งรสชาติให้ตอบสนอง

ทุกความต้องการที่หลากหลาย 

2. ลูกเดือยพองด้วยวิธีการอบ 
 

 
 

หลักการ : ใช้ลูกเดือยขัดสีมาทำให้สุกด้วยการต้ม แล้วนำไป
อบแห้ง จากนั้นทำให้พองด้วยการให้ความร้อนแห้งด้วย
อุณหภูมิสูง จนเกิดการระเบิดของความชื้นในเมล็ดที่อบแห้ง 
ทำให้เกิดการพองตัวด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

3. ลูกเดือยพองด้วยวิธีการอบและข้ึนรูป 
 

 
 

หลักการ : ใช้ลูกเดือยขัดสีมาทำให้สุกด้วยการต้ม แล้วนำไป
อบแห้ง จากน้ันทำให้พองด้วยการให้ความร้อนแห้งด้วย
อุณหภูมิสูง จนเกิดการระเบิดของความชื้นในเมล็ดที่อบแห้ง 
ทำให้เกิดการพองตัวด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรม และนำมา
ข้ึนรูปปรุงแต่งกลิ่นรส 
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ประโยชน์ของผลงาน 

 ลูกเดือยป็อบ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มธัญพืชที่
เพาะปลูกภายในประเทศให้มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีระดับครัวเรือน ตั้งแต่การต้ม การตาก ไปจนถึงการอบพอง 
โดยกรรมวิธีการแปรรูปพ้ืนฐาน สามารถถ่ายทอดให้แก่เกษตรหรือผู้ประกอบการได้ทันที ถือเป็นนวัตกรรมพร้อมใช้งานที่ง่าย
ต่อการเรียนรู้และต่อยอดเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ 
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เจ้าของผลงาน 

สิขเรศ หนูแก้ว*  เดชศักด์ิ วิจิตต์พันธ์ และ จิราภรณ์ ตังติพงศ์อาภา 

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0920673604, Email address: sikaret35280@gmail.com 
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IN-3-21 
การพัฒนาผลิตภัณฑป์ลานิลแดดเดยีวปรุงรส 
Seasoning Sun-Dried Tilapia Products  

   

ตะวัน  พุทธชาติ1*  รัชพงษ์  จิตต์ภักดี1  จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา1 และ เดชศักด์ิ  วิจิตต์พันธ์1 
1หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 064 0487117, E-mail address: tawan.ph@rmutsvmail.com 
 

ความเป็นมา   
ปลานิลเป็นปลาต่างถ่ินที่ถูกปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ขยายพันธ์ุรวดเร็ว เป็นแหล่งขยายพันธ์ุของปลานิลจำนวน

มาก เพ่ิมจำนวนข้ึนมาก ชาวประมงสามารถจับได้มากข้ึน เป็นผลให้ปลานิลที่มีคุณภาพจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีราคาถูกมาก 
กลไกการตลาดเมื่อสินค้ามีจำนวนมากกว่าความต้องการในตลาดจึงทำให้เกินราคาตกต่ำ  

การแปรรูปอาหาร เป็นขั้นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป จะช่วย
ป้องกันการล้นตลาดของสดให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะดวกและปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นการถนอม
อาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงมีการศึกษารสชาติปลานิลแดดเดียวปรุงรสที่ชื่ นชอบ หาสูตร
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และศึกษาปริมาณเครื่องปรุงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว เพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหา
ปลานิลล้นตลาด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงให้แก่ผู้บริโภค และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ปลานิลแดดเดียวปรุงรส  รสปลาสวรรค์มีคะแนนการยอมรับมากที่สุด ท่ีผู้บริโภคชื่นชอบรสชาติปลาสวรรค์มีคะแนน

มากที่สุด  รสปลา 3 รส รสชาติซอสญี่ปุ่น รสชาติปลาส้ม และรสชาติหวานเค็ม ร้อยละ 44, 36, 14, 4 และ 2 ตามลำดับ  

ขนาดของชิ้นปลานิลมีขนาดที่เหมาะสม ไร้ก้าง รสชาติกลมกล่อม ตากแห้งในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ตู้ปิดสนิทสะอาด ถูก

สุขลักษณะ ใช้เวลาน้อยกว่าตากแดดธรรมชาติ คุณภาพสม่ำเสมอ บรรจุในถุงสูญญกาศ  ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา  

 

ประโยชน์ของผลงาน 
ปลานิลแดดเดียวปรุงรส  เหมาะสำหรับการแปรรูปในครัวเรือน ชาวประมงพ้ืนบ้านสามารถเป็นรายได้เสริม เพ่ิมช่อง

ทางการจัดจำหน่าย ช่วยลดปัญหาปลานิลล้นตลาด เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับปลานิล เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ยืดอายุการรักษาปลานิล และสามารถนำมาเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ 
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         หั่นเน้ือปลานิลไร้ก้างเป็นชิ้นขนาด 1.5 น้ิว                   

 
 
 
 
 
 
 

             ผสมส่วนผสมน้ำปรุงรส 
 
 
 
 
 
 
 

น้ำปรุงรสสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

หมักเน้ือปลานิลในน้ำปรุงรส 

 
 
+ 
 
 
 
  

ปลานิลแดดเดียวปรุงรส บรรจุในถุงสูญญกาศ 

เจ้าของผลงาน 
ตะวัน พุทธชาติ*  รัชพงษ์ จิตต์ภักดี  จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา และ เดชศักด์ิ วิจิตต์พันธ์     

หลักสูตรรายวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0816667685, E-mail address: jiraporn.ta@rmutsv.ac.th 
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IN-3-22 
เยลลี่ขึ้นฉ่ายพร้อมดื่ม 

Celery Drinking Jelly  
 

รุ่งนภา ประชสูวัสด์ิ1*  พุทธพร กุลบุตร1 และ มิรันตี สายสหัส1 
1หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 081-9901017, E-mail address: rungtip.r@rmutsv.ac.th 
 

ความเป็นมา 
ผลิตภัณฑ์เยลลี่ เป็นผลิตภัณฑ์ของหวานชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคในประเทศไทย โดยทั่วไปส่วนประกอบที่ใช้ในการ

ผลิต ได้แก่ สารทำให้เกิดเจล กรดซิตริก น้ำตาล และผักหรือผลไม้ โดยผลิตภัณฑ์อยู่ในลักษณะกึ่งแข็งหรือเหลว ทั้งนี้ เยลลี่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูง จึงอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือก

บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และให้ความสนใจกับอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดกระแสการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy food) โดยมุ่งเน้นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร รวมถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญที่

ส่งเสริมภูมิคุ้มกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เยลลี่พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีส่วนผสมของขึ้นฉ่ายและน้ำผลไม้ โดยขึ้นฉ่ายมีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยต่อต้านอนุมลูอสิระ 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และชะลอความเสื่อมของร่างกายได้เป็นอย่างดี เหมาะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ดูแล

สุขภาพ 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
เยลลี่ข้ึนฉ่ายพร้อมด่ืม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลัก ได้แก่ ข้ึนฉ่าย สับปะรด สารให้ความหวาน และสารทำให้เกิด

เจลในปริมาณท่ีเหมาะสมที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคสูงสุด ทั้งน้ี เยลลี่ข้ึนฉ่ายพร้อมด่ืม มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เน้ือ

สัมผัสอ่อนนุ่ม และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของข้ึนฉ่าย ทำให้ผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผักสามารถรับประทานได้ง่ายย่ิงข้ึน อีกทั้งอุดม

ไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์ 1 หน่วยบริโภค (20 กรัม) อุดมไปด้วยสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน 

(0.04 กรัม) ไขมัน (0.02 กรัม) คาร์โบไฮเดรต (0.94 กรัม) วิตามินบี 1 (0.31 มิลลิกรัม) วิตามินบี 2 (0.74 มิลลิกรัม) วิตามิน 

บี 3 (2.68 มิลลิกรัม) และวิตามินซี (143.55 มิลลิกรัม) นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนเท่ากับ 1.25 บาทต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 

ซึ่งถือว่ามีต้นทุนต่ำ สามารถนำไปใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ในลำดับถัดไปได้ 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
เยลลี่ขึ้นฉ่ายพร้อมดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และรับประทานเยลลี่

พร้อมด่ืมเป็นประจำ โดยเยลลี่ข้ึนฉ่ายมีรสชาติอร่อย หวานอมเปรี้ยว และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของข้ึนฉ่าย จึงเหมาะสำหรับเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผัก ซึ่งจะได้รับคุณประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ได้แก่ โปรตีน 

ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และวิตามินต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย นอกจากนี้ เยลลี่ขึ้นฉ่ายพร้อมดื่ม เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากนัก จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  
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เจ้าของผลงาน 
รุ่งนภา ประชูสวัสด์ิ*  พุทธพร กุลบุตร และ มิรันตี สายสหัส 

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 081-9901017, E-mail address: rungtip.r@rmutsv.ac.th 
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IN-3-24 
คู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

Electronic Parent Manual (E-book) 
 

ศิรินทรา หมื่นยา1*  จารีย์ สุวรรณโชติ1 และ สุนิตรี คงสวัสด์ิ1  

1ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0896575548, Email address: sirintra.m@psu.ac.th  

 

ความเป็นมา 

คู่มือผู้ปกครองเป็นเอกสารที่จะช่วยให้ผู้มารับบริการได้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการนำเด็กมารับบริการ แต่เนื่องจากการผลิตคู่มือแต่ละเล่มจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิตและ

ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี

ลักษณะเป็นเอกสารที่สามารถแทรกภาพ ตาราง สามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต ได้ทั้งออฟไลน์

และออนไลน์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย และที่สำคัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-book) ยังเป็นหนังสือที่สามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้งานง่ายสะดวกต่อการพกพาและการจัดเก็บ แต่สามารถให้

ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เหมาะกับยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้

พรมแดนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันทางฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงได้จัดทำคู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

ข้ึนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลกับผู้มารับบริการในการเตรียมตัวบุตรหลานก่อนเข้ามารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตคู่มือที่อยู่ในลักษณะรูปเล่มกระดาษ 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 

คู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการในด้านของการทำเอกสารโดย

จัดเก็บในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสวยงาม ใช้งานได้ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตคู่มือที่อยู่ใน

ลักษณะรูปเล่มกระดาษและง่ายต่อการพกพาและการจัดเก็บ แต่ยังคงสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างคร บถ้วนเหมาะกับ 

ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้พรมแดนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ประโยชน์ของผลงาน 

คู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการในด้านของการทำเอกสาร เพ่ืออำนวย

ความสะดวกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวบุตรหลานและกฎระเบียบต่างๆ ก่อนเข้ารับบริการที่

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม เช่น การเตรียมอุปกรณ์

เครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นต้น รวมทั้งรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งน้ีการนำคู่มือ

ผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มาใช้ในหน่วยงานยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการทำคู่มือในแบบรูปเล่มกระดาษได้ 
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คู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

 
ภาพที ่1 คู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างด้านในคู่มือผู้ปกครองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 

ศิรินทรา หมื่นยา*  จารีย์ สวุรรณโชติ และ สุนิตรี คงสวัสด์ิ  

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

Tel.: 0896575548, Email address: sirintra.m@psu.ac.th 
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IN-3-25 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนสิ่งส่งตรวจสำหรับพยาบาลห้องผ่าตดั 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์: การทดสอบระบบต้นแบบ 
Design and Development of Alarm Equipment for Perioperative 

Nurses in Songklanagarind Hospital: Prototype System 
 

บุปผา ส่งศรีบุญสิทธ์ิ1  กันตพร ยอดใชย2* และ ธเนศ เคารพาพงศ์3  

1 หอผู้ป่วยผ่าตัด 2 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel: 0894649319, E-mail address: kantaporn.y@psu.ac.th 

 

ความเป็นมา 
การบริหารจัดการส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นบทบาทที่สำคัญของพยาบาลห้องผ่าตัดที่

ต้องควบคุม ตรวจสอบ ดูแลบริหารจัดการให้การจัดส่งสิ่งส่งตรวจ เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด 

ทุกครั้ง จากสถิติของการส่งสิ่งส่งตรวจ หน่วยหอผู้ป่วยผ่าตัด 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2564 มีดังน้ี 1) การเพาะเชื้อ (Culture) จำนวน 1,100 ครั้ง 2) การตรวจเซลล์วิทยา (Cytology) จำนวน 210 ครั้ง 3) การตรวจนำไข

สันหลัง (Cerebrospinal Fluid; CSF) จำนวน 47 ครั้ง และ 4) การตรวจพาราไทรอยด์ (Parathyroid) จำนวน 22 ครั้ง รวมทั้งหมด 

1,389 ครั้ง พบอุบัติการณ์การส่งสิ่งส่งตรวจล่าช้าเกินกำหนด 6-12 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง จากการส่งเพาะเชื้อ 2 ครั้ง และจากการ

ตรวจเซลล์วิทยา จำนวน 2 ครั้ง การวิเคราะห์สาเหตุดังกล่าว พบว่า เกิดจากการสื ่อสารส่งต่อข้อมูลของทีมผู้ปฏิบัติงานและ  

การติดตามงานยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทีมผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ จึงมีความสนใจในการออกแบบและพัฒนา

เครื่องแจ้งเตือนการส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดจำนวนอุบัติการณ์ รวมถึงป้องกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดจากการส่งสิ่งส่งตรวจล่าช้า ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการวินิจฉัยโรคที่มีความถูกต้องแม่นยำ และเพ่ิมคุณภาพ

การปฏิบัติงานขององค์กร  

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
จากการทดสอบต้นแบบ ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย พบว่า คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 3.71, S.D. = 0.72) คะแนนความความพึงพอใจรายด้านต่อประสิทธิผลด้านการใช้งานข้อใช้ง่าย ไม่มีความ

ซับซ้อน ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 3.85, S.D. = 0.67) ด้านความปลอดภัย (x̅ = 3.95, S.D. = 0.76) และด้านความ

คุ้มค่า คุ้มทุน (x̅ = 3.65, S.D. = 0.93) มีคะแนนอยู่ในระดับมาก และด้านการออกแบบ มีความเหมาะสมของขนาด รูปทรง 

และน้ำหนัก ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 3.75, S.D. = 0.85) อีกทั้งการทดสอบการแจ้งเตือนสิ่งส่งตรวจ จำนวน 20 ครั้ง 

พบว่า ร้อยละ 100 มีการแจ้งเตือนและปรากฏสีการแจ้งเตือนถูกต้องสอดคล้องกับเวลาท่ีปรากฏอยู่บนจอเครื่อง  

 

 

http://www.eng.psu.ac.th/
http://www.psu.ac.th/
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ประโยชน์ของผลงาน 
เครื่องแจ้งเตือนสิ่งส่งตรวจสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน และลดจำนวนอุบัติการณ์ รวมถึงป้องกันผลกระทบ

ที่อาจเกิดจากการส่งสิ่งส่งตรวจล่าช้า และช่วยเพ่ิมคุณภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 1 เครื่องแจ้งเตือนสิ่งส่งตรวจ                                                     ภาพที่ 2 การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนสิ่งส่งตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนสิ่งส่งตรวจ                       ภาพที่ 4 การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนสิ่งส่งตรวจ 

 

 

  เจ้าของผลงาน 
บุปผา ส่งศรีบุญสิทธิ์  กันตพร ยอดใชย* และ ธเนศ เคารพาพงศ์  

หอผู้ป่วยผา่ตัด 2 ฝ่ายบริการการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

Tel.: 0894649319, E-mail address: kantaporn.y@psu.ac.th 
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IN-3-26 
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัลระบบคลงัข้อสอบประมวลความรอบรูส้ำหรบั 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
The Development of Digital Platform of Comprehensive Examination 

System for Nursing Students Prince of Songkla Universtiy 
 

มาริสา ธรรมเสน1* และ ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์1 

1นักวิชาการอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 088-6415326, Email address: marisa.jo@psu.ac.th 

 

ความเป็นมา 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยนักศึกษาชั้น  

ปี 4 ต้องสอบผ่านประมวลความรอบรู้ จำนวน 8 รายวิชา งานหลักสูตรปริญญาตรี มีหน้าที่หลักในการจัดสอบประมวลความ

รอบรู้ และอำนวยความสะดวกในการจัดทำชุดข้อสอบประมวลความรอบรู้ อย่างไรก็ตามการจัดเก็บข้อสอบที่ผ่านมา พบว่า 

ข้อสอบได้มีการจัดเก็บข้อสอบในรูปแบบกระดาษชุดข้อสอบเข้าเก็บในตู้เอกสาร มีจำนวนมากและยากต่อการสืบค้นข้อสอบ

เพื่อจะนำมาใช้ใหม่ และสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บข้อสอบในรูปแบบกระดาษ ดังนั้นทีมผู ้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อสอบที่ปลอดภัยป้องกันการสูญหาย และสามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง

และนำมาปรับปรุงข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ ่งจะเป็นวิธีการที ่ช่วยในการจัดเก็บ

ข้อสอบโดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเริ่มต้ังแต่กำหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน ซึ่งต้องเข้าสู่ระบบโดยการใช้ PSU passport และสามารถ

เข้าสู่ระบบในการค้นหาข้อสอบเฉพาะรายวิชาที ่ผู้ ใช้รับผิดชอบ จึงเป็นการรักษาข้อสอบได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งผู้ใช้งาน

สามารถค้นหาข้อสอบย้อนหลัง โดยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ลดการสูญเสียเวลาจากการทำงานที่ซ้ำซ้อนใน

การจัดทำข้อสอบทุกครั้งที่มีการสอบ ส่งผลให้ระบบการจัดสอบฯ มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือมากข้ึน 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ช่วยให้คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบ

ฐานข้อมูลคลังข้อสอบที่ปลอดภัยมีข้อสอบที่มีคุณภาพใช้ในการทดสอบ โดยผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบ สืบค้น

ได้มากกว่าการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ป้องกันการสูญหายจากการทำลายเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนดขึ้น โดยผล

ประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ

ง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการนำไปใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
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การพัฒนาระบบคลังข้อสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 

 
 

ภาพที ่1 ข้ันตอนการใช้งานระบบ 

 

 
ภาพที ่2 การเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของ PSU Passport 
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ภาพที ่3 แสดงข้อมูลการค้นหาข้อสอบในระบบ 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
มาริสา ธรรมเสน* และ ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 

นักวิชาการอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

Tel.: 088-6415326, Email address: marisa.jo@psu.ac.th 
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IN-3-27 
สบู่ Organic 

Brinkty White Soap  
 

วริษฐา มิตรคุณ1  พรชิตา โพธ์ิสาลี1*  อดิศักด์ิ จิตภูษา2 และ วีระชัย ท่าดี3 
     1สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 2หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0644526596, E-mail address: pornchita.po@rmutsvmail.com 

 

ความเป็นมา 
ปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณเป็นปัญหาที่พบมากเป็นอันดับต้น ๆ จากการสำรวจในกลุ่มของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวอาจจะเป็นสัญญาณที่ชี้ให้ทราบถึงสุขภาพของร่างกายโดยรวมที่ค่อนข้างอ่อนแอได้เช่นกัน โดยหนึ่งในสาเหตุ

ของปัญหามาจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดหรือบำรุงผิวพรรณที่ไม่เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคน โดย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผู้จัดทำพบว่าถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและเข้าถึงง่ายที่สุดคือสบู่ ซึ่งพบว่าสบู่แต่ละย่ีห้อที่วางขายตาม

ท้องตลาดจะมีส่วนผสมของสารเคมี มีสารสกัดที่มีความเป็นกรดสูง มีส่วนผสมของสารเร่งความขาว หรือบางย่ีห้อก็มีการผสม

สารปรอทเข้าไปซึ่งส่งผลอันตรายต่อสภาพผิวเป็นอย่างมาก และไม่เหมาะกับผู้บริโภคที่มีสภาพผิวที่ค่อนข้างแพ้ง่ายและไม่

สามารถใช่สบู่ที่มีตามท้องตลาดทั่วไปได้ ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและจัดทำสบู่ที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว โดยเน้น

กลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะผิวพรรณที่บอบบาง แพ้ง่าย 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
สบู่เเบรนด์ BRINKTY.WHITE ที่ได้จัดทำข้ึนน้ันมีส่วนผสมหลักจากสารสกัดจากพืช 2 ชนิด ได้แก่ แตงกวา และ ว่าน

หางจระเข้ ซึ่งส่วนผสม 2 ชนิดน้ีจะประกอบด้วย วิตามิน A B1 B2 B3 B6 B9 B12 และ C ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงและ

ซ่อมแซมให้ผิวพรรณแข็งแรงและกระจ่างใส สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวพรรณ โดยเฉพาะผู้ที่มีสภาพผิวพรรณที่ค่อนข้างบอบ

บางหรือผู้ที่เคยใช้สารเคมีรุนแรง เช่น สเตียรอยด์ หรือสารปรอท เป็นต้น อีกท้ังในตัวสบู่จะมีการผสมสครับเกลือสปา ซึ่งทำ

หน้าท่ีในการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปเพ่ือให้วิตามินต่าง ๆ สามารถเเทรกซึมเข้าผิวหนังได้ดีย่ิงข้ึน เป็นการฟ้ืนฟูและ

บำรุงผิวให้มีสุขภาพผิวที่แข็งแรงและกระจ่างใส ตัวผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ออแกนิคแท้ที่ไม่มีการผสมสารกันบูด อีกท้ังผู้จัดทำได้เห็น

ความสำคัญของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน จึงเลือกทำตัวบรรจุภัณฑ์ของสบู่ออแกนิคด้วยกระดาษซึ่งสามารถย่อยสลายได้เอง

ตามธรรมชาติ เมื ่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที ่วางขายอยู ่ในท้องตลาดพบว่า สบู ่เเบรนด์ BRINKTY.WHITE ต้องศึกษา

ระยะเวลาการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใข้งานได้ก่อนหมดอายุ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถย่ืนขอเลขที่จดแจ้งจะทำให้

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสามารถวางขายในท้องตลาดได้ 
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ประโยชน์ของผลงาน 
ผู้บริโภคได้ใช้สบู่ออแกนิคที่มีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยฟ้ืนฟูบำรุงผิวพรรณ เหมาะสำหรับคนที่มีสภาพผิวทั่วไปและ

สำหรับคนที่มีสถาพผิวที่แพ้ง่าย สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพง อีกท้ังตัวบรรจุภัณฑ์ของสบู่ออแกนิคยังสามารถย่อยสลายได้เอง

ตามธรรมชาติทำให้สามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
วริษฐา มิตรคุณ  พรชิตา โพธิ์สาลี*  อดิศักด์ิ จิตภูษา และ วีระชัย ท่าดี 

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel.: 0644526596, E-mail address: pornchita.po@rmutsvmail.com 
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IN-3-28 
การใช้ 5 สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จงัหวัดกระบี่ 

Use of 5 Herbs for Preventing COVID-19 of People  

in Mueng District, Krabi Province 
 

ปัชชาพร ราวียา1  พิมพ์วิภา เกิดสุข1  วิทวัส หมาดอ1ี และ กุสุมาลย์ น้อยผา1*  
1สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0866984155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com 
 

ความเป็นมา 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทำให้มีผู้ติดเชื ้อและ

เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ช่วยเพ่ิมภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด 19 แล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคง
เพ่ิมจำนวน ประกอบกับการกลายพันธ์ุของเชื้อยังมีอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาวัคซีนใหม่ๆ รวมถึงยาท่ีใช้สำหรับรักษาโรคยังคง
อยู ่ระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิจัยต่อไป ดังนั ้นทำให้ประชาชนพยายามหาวิธีดูแลและป้องกันตนเองเพิ่มมากข้ึน        
ในขณะเดียวกันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยหันมาสนใจสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีรายงานวิจัยว่าสมุนไพรไทย เช่น     
ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว มีฤทธ์ิในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ไวรัสโคโรนาและยังสามารถเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
ได้ดีอีกด้วย ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรไทยในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 เช่น 
ฟ้าทะลายโจร ขิง กระชายขาว ขมิ้นชัน มะขามป้อม เป็นต้น ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มาก (ไม่ได้ติดเชื้อโควิด 
19 สูงสุด 10 อันดับของประเทศ) อาจเน่ืองมาจากประชาชนชาวกระบี่อาจได้รับข้อมูลข่าวสาร เรื่องการใช้สมุนไพรดังกล่าว
ข้างต้นหรือสมุนไพรอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้มีการนำสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด 19 หรือไม่ 
ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการป้องกันอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ที่ถูกต้องของประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรสาธารณสุขในการใช้สมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป 

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
ปัจจุบันเป็นช่วงที่มีวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำสมุนไพรพ้ืนบ้านที่

ช่วยต้านโควิด 19 โดยมีสมุนไพร 5 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร ขิง กระชายขาว ขมิ้นชัน และมะขามป้อม ทำให้มี

ผู้คนหันมาสนใจสมุนไพรดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งจากการสำรวจการใช้สมุนไพรทั้ง 5 ชนิด จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในอำเภอ

เมือง จังหวัดกระบี่ทั้งหมด 414 คน พบว่า มีความรู้เก่ียวกับการใช้สมุนไพรในการป้องกันโรคโควิด 19 อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 

65.5 โดยประชาชนมีความรู้เรื่องฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยลดน้ำมูกและบรรเทาอาการไอในผู้ป่วย โควิด 19 และมะขามป้อม

ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอและเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื ้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด 19 ร้อยละ 94 มีทัศนคติอยู่ใน

ระดับสูง ร้อยละ 78.99  โดยประชาชนเห็นด้วยกับข้อความที ่ว ่า “ เมื ่อท่านใช ้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 แล้วดีข้ึน 

ท่านจะแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นใช้บ้าง ” มากท่ีสุด มีการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 76.5 โดยประชาชนมีการรับรู้

ประโยชน์เรื่อง การใช้สมุนไพรในกำรป้องกันโควิด 19 เป็นสมุนไพรที่หายากไม่เหมาะแก่การนำมาใช้ มากท่ีสุด ประชาชนส่วน
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ใหญ่ได้สมุนไพรมาโดยการซื้อจากร้านขายยามากที่สุด ร้อยละ 44.5 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและราคาที่ทำให้ประชาชนเลือกใช้

สมุนไพร คือ ราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 45.5 และรูปแบบสมุนไพร (เม็ด ลูกกลอน แคปซูล ชาชง) ทำให้ประชาชน

รู้สึกอยากใช้มากขึ้น และกลุ่มคนดังกล่าวเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ช่วยป้องกันโรคโควิด 19 จากสื่อต่าง ๆ 

ประกอบด้วย จากบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 47.83  ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ ร้อยละ 52.42 และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ร้อย

ละ 79.95 รวมถึงมีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 85.02 เน่ืองจากมีการใช้สมุนไพรบางตัวและไม่ได้

ใช้เป็นประจำ โดยประชาชนมักจะด่ืมหรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของขิง เพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด 19 

มากท่ีสุด ซึ่งปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ความรู้ ทัศนคติ การ

รับรู้ประโยชน์ รูปแบบสมุนไพร ค่าใช้จ่ายหรือราคาในการได้มาซึ่งสมุนไพรและการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการใช้สมุนไพรป้องกัน

โควิด 19 นอกจากสมุนไพร 5 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประชาชนยังมีการใช้สมุนไพรตัวอื่น ๆ เช่น หอมแดง กระเทียม 

กะเพรา ตะไคร้ มะนาว สมอไทย พลูคาว สมุนไพรห้าราก มะกรูด พริกไทยสด หูเสือ เห็ดหลินจือ ใบกระท่อม และข่า  

 

ประโยชน์ของผลงาน 

คณะผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อคืนกลับข้ อมูลแก่
สังคม ดังน้ี  

1. ส่งคืนข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้เก่ียวกับการ

ใช้สมุนไพรที่ง่ายต่อการเข้าใจ เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  เช่น เว็บไซต์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ Facebook Youtube เป็นต้น และส่งต่อสื่อความรู้ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล เพื่อเจาะจงไปยังกลุ ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และบุคคลทั่วไป  

2. ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรผ่านนิสิตแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย และในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าของผลงาน 
ปัชชาพร ราวียา  พิมพ์วิภา เกิดสุข  วิทวัส หมาดอี และ กุสุมาลย์ น้อยผา* 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

Tel.: 0866984155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com 
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แนวทางการส่งเสรมิให้ประชาชนใช้สมุนไพร 5 ชนิด ในการต้านโควิด-19  

บนพ้ืนฐานงานวิจัย  
Guidelines for Encouraging People to Use 5 Herbs to Fight COVID-19 

Based on Basic Research  

 
มุเล็ง ตาแห1  ปานชนก ภูเดช1  วิทวัส หมาดอ1ี และ กุสุมาลย์ น้อยผา1* 

1สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ จังหวัดพัทลุง 93210 

*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0866984155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com 

 
ความเป็นมา 

โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน

สามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางการไอ จาม การสัมผัส น้ำมูก น้ำลาย โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการคล้ายไข้หวัด มีอาการทางเดิน

หายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจมีอาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม 

ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิตได้ ในขณะเดียวกันมีผู้คนจำนวนมากหันมาสนใจสมุนไพรไทยเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากมี

รายงานวิจัยว่าสมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว มีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่ งตัวของเซลล์ไวรัสโคโรนา และยัง

สามารถเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ดีอีกด้วย จากการรายงานสถิติผู้ป่วย วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ในปัจจุบันจำนวน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดนราธิวาส มีจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 7,377 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง อาจเน่ืองมาจากประชาชน

ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน และมีการประยุกต์ใช้สมุนไพรในการป้องกันโควิดของประชาชน 

ได้แก่ การนำใบฟ้าทะลายโจรมาต้มกับน้ำด่ืม รับประทานก่อนอาหารวันละ 2 ครั้งเพ่ือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการต้านการ

ติดเชื้อโควิด-19  การนำเหง้าขิงแก่สดมาต้มกับน้ำดื่มเพื่อให้หายใจโล่งขึ้นและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การนำผลสดของ

มะขามป้อมมาโขลกแทรกเกลือเล็กน้อย อมหรือเคี้ยววันละ 2-3 ครั้งเพื่อเป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะใช้ป้องกันการติดเชื้อโค

วิด-19 การนำขมิ้นชันไปทำเครื่องดื่มหรือปรุงอาหารเพื่อลดการอักเสบ ป้องกันโควิด-19 และอาการปวดเมื่อยและการนำ

กระเทียมมารับประทานสดๆหรือปรุงอาหารเพื่อลดอาการจมูกไม่ได้กลิ่นและช่วยลดอาการอักเสบ ซึ่งปัญหาที่เกิดคือทำให้

ประชาชนเข้าใจว่าสมุนไพรบางชนิด เช่น ขิง มะขามป้อม ขมิ้นชันและกระเทียม สามารถรักษาโควิด-19 ได้จริง แต่อย่างไรก็

ตามยังไม่แนะนำให้ใช้ต้านโควิด-19 เน่ืองจากยังมีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนถึงประสิทธิผลไม่เพียงพอจึงแนะนำให้ใช้ตามภูมิ

ปัญญาด้ังเดิมของไทย เพ่ือบรรเทาอาการที่ไม่รุนแรง เช่น รักษาอาการไข้หวัด คัดจมูก ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด บรรเทา

อาการคลื่นไส้อาเจียนและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ทั้งน้ีทำให้มีการใช้สมุนไพรเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ในการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนชาวมุสลิม ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในเรื่องความรู้ เจตคติ 

และพฤติกรรมการใช้สมุนไพร 5 ชนิด ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้เพ่ือต้านการติดเชื้อโควิด-19 ว่าอยู่ในระดับใด 

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการใช้สมุนไพรดังกล่าวในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 

ได้   
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ลักษณะเด่นของผลงาน 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด-19 ของชาวมุสลิม ตำบลตะปอ

เยาะ อำเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส พบว่าประชาชนชาวมุสลิม จำนวน 387 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ี มีความรู้ใน

การใช้สมุนไพรในการป้องกันโควิด-19 อย่างหลากหลาย มีความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 81.21 ซึ่งมีความรู้ว่า 

มะขามป้อมเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะ ร้อยละ 96.24 มีเจตคติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 95.66 ซึ่งมีเจตคติว่าหากเริ่มมีอาการ

คล้ายติดเชื้อโควิด-19 จะใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ขิง มะขามป้อม ขมิ้นชันและกระเทียม เป็นทางเลือกในการป้องกัน ร้อยละ 

94.51 และเห็นด้วยว่าการใช้สมุนไพร 5 ชนิดดังกล่าวข้างต้น ควรได้รับการสนับสนุน  ร้อยละ 94.51 และการศึกษาด้าน

พฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด-19 พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการใช้สมุนไพรในระดับสูง ร้อยละ 78.9 ซึ่งกลุ่มคน

ดังกล่าวเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ช่วยป้องกันโรคโควิด-19 จากสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์                  

ร้อยละ 96.53 และบุคคลในครอบครัวเคยรับประทานขิงเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ร้อยละ 93.06 จากข้อมูลพื้นฐานดังกลา่ว 

นักวิจัยนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีเจตคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้สมุนไพรทั้ง 5 

ชนิด เพ่ือต้านโควิด-19 ดังน้ี คือ ส่งคืนข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำเป็นคลิปวีดีโอและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ให้

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ง่ายต่อการเข้าใจ เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์สาขาการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ Facebook Youtube เป็นต้น และส่งต่อสื่อความรู้ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพ่ือเจาะจง

ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลทั่วไป

และให้ความรู้เรื่องสมุนไพรผ่านนิสิตแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

และในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
1. ส่งคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบของการให้ความรู้แก่ประชาชนในมัสยิด ระหว่างการทำ

ศาสนกิจ 

2. ใช้กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ แก้ไขปัญหาหรือลดอุปสรรคใน

การใช้สมุนไพรในการป้องกันโควิด-19 

3. เพื ่อให้บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้

สมุนไพรในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ที่ถูกต้อง 
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เจ้าของผลงาน 
มุเล็ง ตาแห  ปานชนก ภูเดช  วิทวัส หมาดอี และ กุสุมาลย์ น้อยผา* 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 93210 

Tel.: 0866984155, E-mail address: kusumarn.n@hotmail.com 
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IN-3-31 
เจ้าอย่าเครียดนะกุ้งน้อย 

How to reduce stress in shrimp 

 
ลัทธพล อึ่งทอง1*  ซอลิหะฮ์ หยังหลัง1  ชฎาพร เชียรศร1ี และ อนิส หมานมานะ1 

1แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel.: 0937920481, E-mail address: lover20481@gmail.com 

 

ความเป็นมา 
จากการที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรเลี้ยงกุ้งพบว่า เกษตรกรพบปัญหาอัตราการอยู่รอดของกุ้งที่มีอยู่น้อย ผู้รับผิดชอบจึง

ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน จึงพบว่า เกษตรกรไม่ได้มีการวัดค่า pH และ อุณหภูมิของน้ำในบ่อกุ้ง จากน้ันจึงได้จัดทำผลงาน

เจ้าอย่าเครียดนะกุ้งน้อยข้ึนมา เพ่ือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาของเกษตรกร  

 

ลักษณะเด่นของผลงาน 
มีการจำลองบ่อกุ้งเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในบ่อกุ้งจริง มีองค์ประกอบของโครงงาน คือ การใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ

เซนเซอร์วัดค่าpH แล้วเเสดงค่าpH และอุณหภูมิในน้ำท่ีหน้าจอ อีกท้ังยังมีการเเจ้งเตือนเข้าสู่ไลน์เมื่อมีค่าpH เเละอุณหภูมิน้ำ

ที่เกินค่ามาตรฐาน ที่อาจทำให้กุ้งมี ภาวะเครียด และมีระบบปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กุ้ง โครงงานนนี้สอดคล้องกับระบบ

สมาร์ทฟาร์มซึ่งส่งผลให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งมีความสะดวกในการเลี้ยงกุ้ง เเละมีผลผลิตที่ดี  โดยใช้ arduino esp8266 ในการ

ควบคุมระบบด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม 

 

ประโยชน์ของผลงาน 
เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ค่าpH และการเพ่ิมออกซิเจนอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลทำให้เพ่ิมอัตราการรอดของกุ้ง

สามารถนำระบบน้ีมาประยุกต์ใช้กับบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ือประหยัดเวลาในการดูเเล และมีโอกาสทำรายได้มากข้ึน เน่ืองจากอัตราการ

อยู่รอด ของกุ้งเพ่ิมมากข้ึนเป็นการฟ้ืนฟูเศรษกิจของเกษตรกร และยังสามารถนำระบบของโครงงานน้ีไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชนิดอื่น หรือเพ่ือการบำบัดน้ำเสียที่จะช่วยฟ้ืนฟูแหล่งน้ำในระบบสิ่งแวดล้อม  
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เจ้าของผลงาน 
ลัทธพล อึ่งทอง*  ซอลิหะฮ ์หยังหลัง  ชฎาพร เชียรศรี และ อนิส หมานมานะ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิเชยีรมาตุ 

Tel.: 0937920481, E-mail address: lover20481@gmail.com 
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