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บทคัดยอ 
เนื่องจากแฟนๆ ไดรับอิทธิพลจากดาราที่ตนเองชื่นชอบ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวาการแตงกายที่

เหมาะสมและการมีกลามเนื้อของดารา จะสงผลตอการออกกําลงักายของแฟนๆ หรือไม และทดสอบวาการออกกําลังกายนั้น
จะทําใหแฟนๆ สุขภาพดีหรือไม  การวิจัยเชิงปริมาณไดถูกนํามาใชเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว โดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และ การวิเคราะหเสนทาง ผูใหขอมูลในแบบสอบถามมีจํานวน 150 คน โดยเมื่อผานการคัดกรอง 
แบบสอบถามที่สามารถนาํมาใชในการวิเคราะหไดมี 136 ชุด ผลการวิจัยไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวาง การออกกําลังกาย
ของแฟนๆ การแตงกายที่เหมาะสมและการมีกลามเนื้อของดารา แตพบนัยสําคัญทางสถิติระหวางตัวแปรการออกกําลังกาย
ของแฟนๆ และสุขภาพที่ดีของพวกเขา  งานวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะวาผูจัดการทางการตลาดและการรณรงคตางๆ อาจ
พิจารณาไมใชดาราในการสงเสริมการรับรูของผูบริโภค หากแตอาจใชทางเลือกอื่น เชน ใชบุคคลทั่วไปที่มีความคลายคลึงกับ
กลุมเปาหมาย ใชตุกตามาสค็อต หรือ ใชผูบริหารของบริษัทแทนการใชดารา 

 
คําสําคัญ: การแตงกาย, กลามเนื้อ, ดารา, แฟนๆ, ออกกําลังกาย 
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Abstract 
Since fan culture has been influenced by celebrities, the current study aimed to examine the 

effect of celebrities’ proper dressing and muscle on fans’ exercise behavior, and which on fans’ perceived 
own healthiness. Quantitative approach, correlation and path analysis, was used to access the 
relationships between these variables. One-hundred and fifty participants were asked to complete the 
questionnaire, where 136 cases could be used in the analysis. The findings showed no relationship among 
fans’ exercise behavior, celebrities’ proper dressing, and their muscle, but there is a significant association 
between fans’ exercise behavior and their perceived own healthiness. This helped suggested that 
campaign manager and marketing manager may not use celebrity endorsement to promote the product 
or service. They may choose to use other endorsement strategies such as using brand mascot,  CEO of 
the company, or typical people who are similar to target audiences. 

 
Keywords: Dress, Muscle, Celebrities, Fans, Exercise 
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บทนํา 

การออกกําลังกายนั้นเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอสุขภาพของคนทั่วไป และเปนสิ่งที่สถาบันการศึกษาพยายาม
สงเสริมใหเยาวชนปฏิบัตอิยางสม่ําเสมอ  ในขณะเดียวกันการรณรงค (Campaign) จํานวนมากใชดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
เปนสวนชวยในการสรางความนาเชื่อถือ (Source Credibility) ไมวาการรณรงคนั้นจะเพื่อการคาหรือเปนการรณรงคโดย
องคกรของรัฐก็ตาม   งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการแตงกายของดารา รูปราง (กลามเนื้อ) 
ของดารา ที่มีผลตอความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ ที่ชื่นชอบพวกเขาเหลานั้น  เพื่อจะใชผลการวิจัยในการแนะนาํ
ผูจัดการรณรงคเกี่ยวกับสาธารณสขุวาควรจางดารามาเปนผูประชาสัมพนัธโครงการสงเสริมการออกกาํลังกายหรือไม  และถา
ควร พวกเขาควรจางดาราที่มีรูปรางหรือการแตงกายอยางไร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การนําดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ มาใชในการโฆษณาเปนประเด็นที่ถูกนํามาวิจัยดานการตลาดมาชานาน  บาง
ชี้ใหเห็นถึงขอดขีองการใชดารา (Bergkvist, Hjalmarson, & Mägi, 2016; Dom, binti Ramli, Chin, & Fern, 2016) บาง
แนะนําวาการใชดาราทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ  (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016a) ซึ่งอาจเปนเพราะการที่จะกระจาย
ขาวสารไดทั่วทุกตลาดทีต่องการ อาจตองใชดาราจํานวนหลายคน เพราะลักษณะของกลุมผูบริโภคมีความแตกตางกัน (Kim, 
Lee, & Prideaux, 2014) หรืออีกเหตุผลหนึง่คือ ดาราที่ไดรับคาจางในการโฆษณาแลวอาจสรางขาวในแงลบทาํใหภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑที่ตนเปนผูสงเสริมกลับหมนหมองไปดวย (Arunrangsiwed, 2015) 

แตอยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาโฆษณาในปจจุบัน ไมวาจะเปนโฆษณาในโทรทัศนหรือแผนปายตางๆ มักจะมีภาพบุคคล
ที่มีชื่อเสียงประกอบอยู ตั้งแตดารานักแสดง นักรอง นักกีฬา หรือกระทั่งผูบริการของบริษัทนั้นๆ (Clow & Baack, 2007)  
บางบริษัทไดเลือกที่จะใช Brand Mascot (ตุกตาสัญลักษณ) แทนดารา มิใชเพียงเพราะประหยัดคาใชจาย แต Brand 
Mascot สามารถสรางเอกลกัษณกับองคกรไดดี (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016b) และสามารถปรับใชไดกับสื่ออิเล็กทรอ
นิกหลายชนิด  (Mongkolprasit & Arunrangsiwed, 2016)  ในทางกลับกัน ปญหาของ Brand Mascot ที่ผูประกอบการมัก
ประสบคือ หากพวกเขาตองการสงเสริมการขายในระยะเวลาอันสั้น Brand Mascot ที่ชื่อเสียงไมโดงดังพอ จะไมสามารถทํา
หนาที่กระตุนการขายไดดีเทากับการใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Maturin, 2015) จึงเห็นไดวา การใชดาราในการโฆษณาและการ
รณรงคจึงยังเปนสิ่งที่สําคัญและควรท่ีจะนํามาศึกษาวิจัย 

นอกจากงานวิจัยดานการตลาดแลว งานวิจัยดานวัฒนธรรมของแฟนๆ ยังกลางถึงผลกระทบจากสื่อที่มีผลตอกิจกรรม
ที่แฟนๆ ทํา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในงานคอสเพลย (Cosplay) ที่แฟนๆ แตงกายเลียนแบบตัวละครในสื่อ  (Lamerichs, 2013) 
แมการแตงกายเลียนแบบตัวละครในสื่อ จะเปนที่นิยมในโลกตะวันตก  แตในเอเซัย แฟนๆ มีการแตงกายเลียนแบบบุคคลที่มี
ชื่อเสียงท่ีมีอยูในโลกความจริง เชน ดาราคนโปรด (Chen, 2007) เชน การแตงกายแบบ Visual Kei เลียนแบบศิลปนนัก
ดนตรีในกลุม J-Rock เปนตน  จึงสามารถสรุปไดวา บุคคลที่มีชื่อเสียงมีผลกระทบตอผูบรโิภคไมนอยทีเดยีว  จึงเปนเหตุผลให
ควรมีการทดสอบผลกระทบในแงบวกของดาราตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของแฟนๆ ที่ชื่นชอบพวกเขา  โดยตัวแปรที่จะ
ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ (1) เพศ (2) การแตงกายที่ดีของดาราที่แฟนๆรับรู (3) กลามเนื้อของดาราที่แฟนๆ รับรู (4) ความบอย
ของการออกกําลังกายของแฟนๆ และ (5) สุขภาพของแฟนๆ 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานดังตอไปนี้ 
H1: การแตงกายที่ดีของดารา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ 
H2: กลามเนื้อของดารา มีอิทธิพลเชิงบวกตอ ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ 
H3: ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ สุขภาพของแฟนๆ 
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ระเบียบวธิวีิจัย 
กลุมตัวอยาง งานวิจัยนี้ใชกลุมตัวอยาง 150 คน ซึ่งมาจากการแจกแบบสอบถามในสถาบันการศึกษา 5 แหง แหงละ 

30 ชุด ผูที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงจํานวน 81 คน (รอยละ 54) และเปนเพศชาย 69 คน (รอยละ 46)  โดยชุด
แบบสอบถามที่ไมสามารถนํามาวิเคราะหไดมีทั้งหมด 14 ชุด เนื่องจากผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามโดยไมอาน  สังเกตไดจาก
การทําเครื่องหมายในแถวเดียวกันหมดทุกขอ  กรณีที่ถูกวิเคราะหจึงมีทั้งหมด 136 กรณี 

การวิเคราะห งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson's Correlation) และ 
การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 5 ตัว คือ (1) เพศ (2) การแตงกายที่ดีของ
ดาราที่แฟนๆรับรู (3) กลามเนื้อของดาราที่แฟนๆ รับรู (4) ความบอยของการออกกําลังกายของแฟนๆ และ (5) สุขภาพของ
แฟนๆ  และเนื่องจาก Path Analysis ใชการคํานวณ 2 ครั้ง จึงจําเปนตองปองกัน Type I Error  โดยปรับลดคา Alpha 
เพื่อใหมีนัยสําคัญทางสถิติยากขึ้น เรียกวาวิธี Bonferroni Correction  กลาวคือ การที่จะพบนัยสําคัญทางสถิติ คา p ตอง
นอยกวา 0.025 (มาจาก 0.05 หารดวย 2)  นอกเหนือจากการวิเคราะหสองวิธีนี้ การวิเคราะหชนิดอื่นอาจถูกนํามาใชเฉพาะ
กรณีที่มีความจําเปนเทานั้น 

เครื่องมือวัด เครื่องมือที่ใชวัดคาของตัวแปรตางๆ ถูกเขียนขึ้นเพื่อใชในงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งตนฉบับถูกเขียนขึ้นโดย
ผูวิจัย (ชื่อที่ 2 ถึง 5) และปรับแกโดยผูวิจัยหลัก โดยเครื่องมือวัดท้ังหมดอยูในรูปแบบ 4-Point Likert-Type Scale (1=ไม
เห็นดวย; 2= ไมคอยเห็นดวย ; 3=คอนขางเห็นดวย ; 4=เห็นดวย) แตอยางไรก็ตาม หลังจากสรางเครื่องมือวัดขึ้นมา งานวิจัย
นี้มิไดมีการทดสอบคาความเชื่อมั่นและคาความเที่ยงตรงกอนนําไปเก็บขอมูล ซึ่งอาจเปนจุดออนหนึ่งของงานวิจัยดังนั้นแลว 
หลังจากการเก็บขอมูลผูวิจัยจึงไดวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และหา Cronbach's Alpha โดยเขียนรายงานในสวน
ภาคผนวกของบทความวิจัยนี้ เพื่อใหนักวิจัยทานอืน่ๆ ที่สนใจศึกษาหัวขอท่ีใกลเคียงกันสามารถนําเครื่องมือที่ถูกทดสอบแลว
ไปใชได 

คําถามแรกกอนที่ผูใหขอมูลจะเริ่มตอบแบบสอบถามดวยเครื่องมือวัด คือ การถามวา ดาราคนโปรดของผูใหขอมูลคือ
ใคร  ซึ่งคําตอบที่ไดมิไดเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะห  หากแตคําถามนี้จะทําใหผูใหขอมูลไดระลึกถึงดาราคนโปรดระหวางทาํ
แบบสอบถาม 

1) กลามเนื้อของดารา แบบวัดกลามเนื้อของดาราประกอบดวย 5 ขอ  คะแนนสูงสุดที่เปนไปไดคือ 20 และต่ําสุดคือ 
5 เนื่องจากแบบวัดเปน 4-point Likert-Type Scale ผูที่ประเมินแลวไดคะแนนสงู แสดงวาดาราคนโปรดของเขามีกลามเนื้อ
ที่ดูดีสวยงาม  ตัวอยางของขอความ เชน "เขามีกลามเนื้อทอง" และ "เขามีกลามเนื้อแขน" 

2) การแตงกายที่ดีของดารา แบบวัดการแตงกายที่ดีของดาราประกอบดวย 4 ขอ คะแนนสูงสุดที่เปนไปไดคอื 16 และ
ต่ําสุดคือ 4  คะแนนที่มีคามากหมายความวา ผูใหขอมูลรับรูวาดาราคนโปรดของเขาแตงกายดี ถูกกาลเทศะ ตัวอยางของ
ขอความ เชน "เขาแตงตัวสุขภาพ" และ "เขาแตงกายหวาบหวิว (กลับดาน)"  

3) การรับรูเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง แบบวัดการรับรูเกีย่วกับสุขภาพของตนเองประกอบดวย 4 ขอ คะแนนสูงสุดที่
เปนไปไดคือ 16 และต่ําสุดคือ 4 ผูที่ไดคะแนนมากในสวนนี้ แสดงวารับรูวาตนเองมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง 

4) ความบอยของการออกกําลังกาย แบบวัดนี้ มีเพียง 1 ขอเทานั้น ซึ่งมีใจความวา "ฉันออกกําลังกายบอย" 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบความสัมพันธระหวาง 3 คูตัวแปร จาดตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร หรือ 10 คู  
โดย 3 คูตัวแปรที่กลาวถึง คือ (1) การแตงกายที่ดีของดารามีความสัมพันธเชิงบวกกับกลามเนื้อที่ดูดีของดารา (r=.359; 
p=.000), (2) ความบอยของการออกกําลงักายมีความสัมพนัธเชิงบวกกบัสุขภาพของแฟนๆ (r=.352; p=.000), และ (3) เพศ
ของผูประเมิน (แฟนๆ) มีความสัมพันธเชิงลบกับกลามเนือ้ที่ดูดขีองดารา (r=-.206; p=.016) ซึ่งหมายความวาแฟนๆ เพศชาย
มักจะชอบดาราที่มีกลามเนื้อนอย และแฟนๆ เพศหญิงมักจะชอบดาราที่มีกลามเนื้อที่ดูดี ทั้งนี้อาจหมายความวาผูหญิงชอบ
ดาราชาย และผูชายชอบดาราหญิง 

โมเดลแรก ของการวิเคราะหเสนทาง ทดสอบเพื่อหาวา การแตงกายของดาราและกลามเนื้อของดารามีผลตอการออก
กําลังกายของแฟนๆหรือไม  โมเดลนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (F=.428; p=.653; R=.080; R2=.006) การวิเคราะหไมพบ
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ความสัมพันธใดๆ การแตงกายของดาราไมมีผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ (Beta=-.021; rpartial=-.020; p=.819) และ 
กลามเนื้อของดาราไมมีผลตอการออกกําลังกายของแฟนๆ (Beta=.085; rpartial=.079; p=.360)  แตในโมเดลที่สองพบวาการ
ออกกําลังกายของมีผลตอสขุภาพของแฟนๆ (F=18.978; p=.000; padjusted=.002; R=.352; R2=.124; t=4.356) ซึ่งถือวาเปน
ขอสมมติฐานพื้นฐานที่สามารถคาดเดาได 

 

 
ภาพที่ 1 โมเดลรวม แสดงผลการวิจัย 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ไมพบความสัมพันธใดๆ ระหวางตัวแปรที่ผูวิจัยตั้งใจศึกษา หากแตพบความสัมพันธระหวาง
การออกกําลังกายและการรับรูวาตนเองมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถคาดเดาไดเบื้องตนอยูแลว  การที่ไมพบอิทธิพลใดๆ 
ทั้งจากการแตงกายและการมีกลามเนือ้ของดาราตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของแฟนๆ ขัดแยงกับงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ
การแตงกายตามดาราในงานคอสเพลย  ในงานคอสเพลยนี้ แฟนๆ มิไดเพียงแตงกายตามดาราหรือตัวละครตัวโปรดเทานั้น  
แตในบางงาน  เชน ในประเทศรัสเซีย เพื่อนของนกัวิจัย (ชื่อแรก) ยังตองแสดงบนเวที โดยใชบทบาทของตัวละครที่ตนแตงตัว
ตามอีกดวย  ขอคนพบของงานวิจัยนี้กับพฤติกรรมของแฟนๆ ในงานคอสเพลยที่ทั้งสองสิ่งมีความขัดแยงกัน สามารถถูก
อธิบายไดวา แฟนๆ ในงานคอสเพลยจะเลียนแบบดาราที่ตนเองชอบเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทําเพียง 2 - 3 ครั้งตอป ครั้ง
ละ 1 วันเทานั้น ทั้งนี้มีความแตกตางจากการออกกําลังกาย ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจํา  กลาวคือ การเลียนแบบ
พฤติกรรมของผูอื่นในระยะเวลาอันสั้น ยอมทําไดงายกวา การเลียนแบบเปนเวลายาวนาน 

จากทฤษฎีความเปนตัวตนที่อินไปกับสื่อ การอินไปกับตัวละครหรือบุคคลอื่นๆ มีหลายชนิด เชน การอินเพราะ
ตองการเปนบุคคลผูนั้น (Wishful Identification) การอินเพราะบุคคลผูนั้นเหมือนกับตนเอง (Similarlity Identification) 
การอินเพราะเปนสวนหนึ่งของกลุมคนที่มีอัตลักษณประจํากลุม (Group Identification) เปนตน (Van Looy, Courtois, & 
De Vocht, 2010) ซึ่งความอินเหลานี้ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามมา ทั้งในแงบวกและแงลบ เชน การเลียนแบบความรุนแรงใน
วิดิโอเกมส เกิดขึ้นเพราะผูเลน อินไปกับตัวละคร (Donnerstein, 2011) ซึ่งความอินทั้งหลายเหลานี้มิไดอยูในแบบสอบถาม
ของงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัยไดถามเพียงดาราที่ผูใหขอมูลชอบ และถามทัศนคติเกี่ยวกับการแตงกายและรูปรางกลามเนื้อของดารา
คนนั้นๆ  กลาวคือ ความชอบดารานั้นมิไดหมายความวาแฟนๆ จําเปนตองอินไปกับดาราที่ตนเองชอบหรือไดรับอิทธิพลทาง
พฤติกรรมจากพวกเขาเสมอไป   ประกอบกับผลการวิจับในสวนของความสัมพันธระหวางเพศของแฟนๆ ที่มีผลเชิงลบกับ
กลามเนื้อของดารา อาจสามารถระบุไดวา แฟนๆ ไมจําเปนตองชอบดาราที่มีเพศเดียวกับตนเอง และไมจําเปนตองชอบดารา
คนที่ตนตองการจะเอาอยางเขา 

จากผลการวิจัยและอภิปรายนี้ ผูวิจัยไมเห็นดวยที่การรณรงคเพื่อออกกําลังกาย หรือการรณรงคเพื่อวัตถุประสงคอื่น 
จะตองจางดารามาเปนผูชวยสงเสริมการรณรงค (Campaign Endorser) กรณีที่รัฐบาลหรือองคกรอื่นๆ ตองการสนับสนุนให
ประชาชนออกกําลังกายนั้น พวกเขาควรใชงบประมาณอยางคุมคา ในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา จัดโครงการเดินวิ่ง  ปรับปรุง
สวนสาธารณะ หรือ จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพือ่ดูแลคนที่วายน้ําตามชายหาด  สิ่งเหลานี้มีความคุมคามากกวาการ
สรางรายไดหลักลานใหใครคนใดคนหนึ่ง องคกรเอกชนที่จัดทําโฆษณาเพื่อหวังผลทางการคาก็เชนกัน  ผูวิจัยเสนอแนะให
ลงทุนกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณคาและคุณภาพที่สูงขึ้น มากกวาที่จะทุมงบประมาณจางดารา นักรองดวยเงินหลักลาน
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ในการสงเสริมการขาย ซึ่งการจายเงินใหดารานี้ ผูบริโภคแทบไมไดรับประโยชนอะไรเลย  ในกรณีที่องคกรตองการผูที่มี
สงเสริมการขายของผลิตภัณฑ อาจใชบุคคลทั่วไป นักกีฬาหรือผูที่มีชื่อเสียงที่คาตัวไมสูงนัก ผูบริหารองคกร ตลอดจนใช 
Brand Mascot แทนการจางผูที่มีคาตัวสูง 
 
ขอจํากัด 

จากที่กลาวไวขางตน วาเครื่องมือทั้งหมดที่ใชในการวัดคาของแตละตัวแปรในงานวิจัยนี้ เปนการเขียนขึ้นโดยไมไดมี
การทดสอบคาความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรงกอนนํามาใชงาน จึงถือเปนจุดออนของการวิเคราะห  แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปน
การแกปญหาใหกับงานวิจัยในอนาคต ผูวิจัยไดวิเคราะหทดสอบคุณภาพเครื่องมือตางๆ และรายงานในภาคผนวก 

นอกจากขอจํากัดดานเครื่องมือแลว กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  แมวานักวิจัย 4 ทาน
ของงานวิจัยนี้จะแจกแบบสอบถามใน 5 สถาบันการศึกษา แตกลุมตัวอยางมีความคลายคลึงกนัมากเกินไป ทําใหเกิดขอจํากัด
ในการแปลผลเพือ่นําไปใชกับสถานการณจริงหรือใชกบัประชากรกลุมอื่น  ผลที่ไดอาจนําไปทํานายไดเฉพาะในกลุมนักศึกษา
เทานั้น เชน การวิจัยเพื่อรณรงคใหนักศึกษาออกกําลังกาย เปนตน  งานวิจัยในอนาคตอาจใชวิธีสุมจากพื้นที่ หรือ การสุม
ตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

จากวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้ ที่ผูวิจัยตองการทราบวา หากนําดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนผู
ประชาสัมพันธการรณรงคใหออกกําลังกายนั้นจะไดผลดีหรือไม  การนี้กอใหเกิดขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือ การวิจัยเปน
การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional) ดวยการแจกแบบสอบถาม โดยมิไดมีการจัดการรณรงคจําลองสถานการณจริง  
งานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาใชวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design) โดยนักวิจัยอาจจัดการ
รณรงคขึ้นในมหาวิทยาลัย และใชรุนพี่ที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยเปนผูประชาสัมพันธ 
 
สรุป 

เนื่องจากการรณรงค (Campaign) จํานวนมาก ใชดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนผูสงเสริมการรณรงค (Endorser) 
งานวิจัยนี้จึงทําขึ้นมาเพื่อทดสอบวาการแตงกายของดาราและกลามเนื้อของดาราจะทําใหแฟนๆ ของพวกเขาตองการออก
กําลังกายหรือไม  ทั้งนี้เพื่อเปนขอเสนอแนะใหแกองคกรใดๆ ที่ตองการใชดาราเปนสวนหนึ่งของการรณรงคการออกกําลังกาย   
แตเมื่อวิเคราะหผลจากขอมูลที่เก็บไดแลวนั้น กลับไมพบความสัมพนัธใดๆ ระหวางการแตงกายของดารา กลามเนื้อของดารา 
และการออกกําลังกายของแฟนๆ  คณะผูวิจัยจึงไมขอแนะนําใหใชดาราเปนผูสงเสริมการรณรงค  มิใชเพียงเพราะไมพบ
ความสัมพันธในตัวแปรของงานวิจัยนี้ แตการจางดารายังสิ้นเปลืองงบประมาณที่จะนํามาพัฒนาชุมชนอีกดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ปฏิภาณ จอมนก, วรฉัตร จอมสวรรค, ณรงคฤทธิ์ หลวงเรื่อง, และ ภาสวร นุมเอี่ยม นักศึกษาสาขา
ภาพยนตรภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ผูคิดหัวขอและเก็บขอมูลงานวิจัยนี้ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของโครงการศึกษาดวยตนเองของรายวิชาพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 ในภายหลัง
ผูสอนไดขอนํามาพัฒนาเปนบทความวิจัย  และขอขอบคุณคณาจารยในสาขาภาพยนตรที่มอบโอกาสที่ดี ใหผูวิจัยไดสอน
นักศึกษาหองนี้ที่ทําใหผูวิจัยเกิดความประทับใจไมรูลืม 

การนําเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (http://ssru.ac.th) 
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
ดาน “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” ครั้งที่ ๗ 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

ดวยความรวมมือของ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา รวมกบั 
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ

สานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาแหงชาต ิ
มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 

คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
 



คํานํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับเครือขายวิจัย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ ๗ ขึ้น มุงหวังใหเปนเวที ในการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคใน
ระดับชาติ สงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสาคัญของ งานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ สรางเครือขายความรวมมือดานงานวิจัย และงานสรางสรรคกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานดาน
การวิจัยในระดับชาติ รวมถึงการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติ 

ในนามของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ เครือขายเจาภาพรวมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผูนาเสนอผลงานผูเขารวมประชุม
คณะทางาน เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคน ที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีและบรรลุตามเจตนารมณทีต่ั้งไวทุกประการ และหวังเปนอยางยิ่งวา องคความรูจากการประชุม
วิชาการฯ ครั้งน้ี จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

 
 
                                                                         
 
                                                                       ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม 

                                                        ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
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การประชุมสวนสนุันทาวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพือ่การพฒันาอยางยั่งยืน” 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  

ณ โรงแรม เดอะ รอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดตระหนักถึงความสําคัญดานการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต โดยสงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัย 
ของบุคลากรของมหาวิทยาลยั ตลอดจนอาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป ใหผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณคาตอสังคม 
รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประโยชนสูสาธารณะ เพื่อกอใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
ดานวิชาการ และการพัฒนา การตอยอดสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม  

จากความสําคัญดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูจาก อาจารยและนักศึกษา 
ในสาขาวิชาตางๆ ไดแก 1) กลุมครุศาสตรและการจัดการเรียนรู 2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3) กลุมบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร และการจัดการ 4) กลุมศิลปะและการออกแบบ 5) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6) กลุมวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี และ 7) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ อันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสรางเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคในระดับชาติ  
 2.  เพื่อสงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสําคญัของงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  
 3.  เพื่อสงเสริมและสรางเครือขายงานวิจัยและผลงานสรางสรรคกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานดานการวิจัย 
 
กลุมเปาหมาย 

1. อาจารย นกัวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบนัอุดมศกึษาตาง  ๆ
2. นิสติ นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตาง  ๆ
3. นักวชิาการ และผูทีส่นใจจากหนวยงานตาง  ๆ

 
กําหนดจัดงานและสถานท่ี 
 วันจัดประชุม   วันศุกรที่ 24  พฤศจกิายน 2560 
 สถานที่จัดประชุม   โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร  กรุงเทพมหานคร 
 
รูปแบบการประชุม 

1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชญิ 
 2. การนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร 
 3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ  
 
หัวขอการประชุม 
 การประชุมสวนสุนนัทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน” เปดรับบทความวิจยั
ภาษาไทยที่ยังไมเคยตพีิมพหรือเผยแพร ของคณาจารย นกัวิจัย นิสิต นกัศึกษา ในกลุมตางๆ ดังนี ้

1) กลุมครุศาสตรและการจัดการเรียนรู (EDU)     5) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SCI) 
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)     6) กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (ENG) 
3) กลุมบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการจัดการ (BUS)    7) กลุมวิทยาศาสตรสขุภาพ (HSc.) 
4) กลุมศิลปะและการออกแบบ (ART) 

หมายเหตุ : 1. บทความทุกบทความจะไดรับการตีพมิพ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชมุ (ประมาณ 1 เดือนหลังจากการ
จัดประชุม) และสามารถสืบคนขอมูลในฐานขอมูลงานวจิัย Google Scholar ได 
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 2. มีการคัดเลือกบทความงานวิจัย ในกลุม 1-6 ใหตีพิมพลงในวารสาร TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 เชน วารสารวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา (ISSN 2229-2802) วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN 2351-0811) เปนตน 

 
กําหนดการสําคัญ 

กิจกรรม กําหนด 

เปดรบั Full Paperผานระบบ online บัดนี้ -  25 กันยายน 2560 

วันสุดทายของการชาํระคาลงทะเบียน 25 กันยายน 2560 

แจงผลการพิจารณา 20 ตุลาคม 2560 

ผูวิจัยสง Full Paper ฉบับแกไข ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

ตอบรับการนําเสนอ (Acceptance Letter) ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

นําเสนอผลงาน 24 พฤศจิกายน 2560 

ผูวิจัยสง Full Paper ฉบับแกไขตามคําแนะนาํของผูทรงคุณวุฒปิระจําหองนําเสนอ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

จัดทํา Proceeding online ฉบบัสมบรูณ ประมาณเดือนธันวาคม 2560 

 
อัตราคาลงทะเบียน  

คาลงทะเบียนตอคนตอบทความ หากบทความวิจัยของทานมีผูเขารวมนําเสนอมากกวา 1 คน ใหลงทะเบียน
นําเสนอ 1 คน และคนอื่นๆ ใหลงทะเบียนเปนผูเขารวมประชุม 

โอนเงินผาน  ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ชื่อบญัชี สถาบันวิจัยและพฒันา-การวิจัยและ
บริการวิชาการ เลขที่บญัชี 074 – 7 – 38110 - 1 

ประเภท คาลงทะเบียน/บทความ/คน 

ผูนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป แบบบรรยาย 4,000 บาท 

ผูนําเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายในหรือนักศึกษาภายใน แบบบรรยาย 3,000 บาท 

ผูนําเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายนอก แบบบรรยาย 3,000 บาท 

ผูเขารวมประชุม (ไมนําเสนอผลงาน) 2,000 บาท 

 
**ไมคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณ ี
***ผูเขารวมประชมุที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกคาใชจายไดตามสิทธิ์จากตนสังกัดและไมถือเปนวันลา 
****ผูที่ลงทะเบียนเขารวมประชมุจะไดรับ สูจิบัตร, CD Proceeding ฉบับราง, ใบประกาศนียบัตร, อาหารวาง และอาหารกลางวัน  
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เจาภาพรวม 
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแหงชาต ิ
3. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
9. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
ติดตอ 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา โทรศพัท 02-160-1341 email: ird_ssru@ssru.ac.th     
http://www.rdi.ssru.ac.th/conference2017/ 

 

 



รายชื่อผูทรงคุณวุฒพิิจารณากลั่นกรองบทความ 

กลุมการศึกษา   

1. ศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ ชินะตระกลู  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

3. รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

4. รองศาสตราจารย ดร.กญุชรี คาขาย   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

5. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

6. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7. รองศาสตราจารยธีระดา ภญิโญ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

8. ดร.ผดุงชัย ภูพิพัฒน    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง 

 

กลุมมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

1. ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง ดร.นยันา เกิดวิชยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

2. ศาสตราจารย ดร.วิชยั ศรีคํา    มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3. ศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย   มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

4. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี   มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. รองศาสตราจารย ดร.ยงยทุธ แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

6. รองศาสตราจารย ดร.อทุยัทิพย เจ่ียวิวรรธนกุล มหาวิทยาลยัมหิดล 

7. รองศาสตราจารยพิศณุ พูนเพชรพันธุ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

8. รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรยี ยอดฉิม  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา กรุดทอง  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสชนัน นิรมติรไชยนนท  มหาวิทยาลยัมหิดล 

12. ดร.ศยามล เจริญรัตน     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13. ดร.รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา    มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

กลุมเศรษฐศาสตร บรหิารธุรกิจ และการจัดการ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ  มหาวิทยาลยับูรพา 

2. รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

3. รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

5. รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค   มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

6. รองศาสตราจารย ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรต ิกอบัวแกว   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 



กลุมศิลปะและการออกแบบ 

1. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชยั  ปฏกรัชต  มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. รองศาสตราจารย ดร.นิรัช สุดสังข   มหาวิทยาลยันเรศวร 

3. รองศาสตราจารยสถาพร ดีบญุมี ณ ชุมแพ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

4. รองศาสตราจารยสุภาวดี โพธิเวชกุล   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง 

 

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีและกลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. รองศาสตราจารย ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

4. รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

6. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

7. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

9. รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง 

10. รองศาสตราจารย ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารสาดกระบัง 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรยิา แกวอาษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

12. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

13. รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

14. รองศาสตราจารยชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัต ิตะปนตา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา กาญจนกมล  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

กลุมพยาบาลศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ       

1. รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา จันทรคง  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

2. รองศาสตราจารย ดร.ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนา    มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี กิตตโิชติพาณิชย มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

7. ดร.เปรมวด ีคฤหเดช    มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

8. ดร.สุภิกา แดงกระจาง    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 



คณะกรรมการประจําหองนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

กลุมการศกึษา 

1.ศาสตราจารย ดร. รวีวรรณ ชินะตระกูล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
2.รองศาสตราจารย ดร.ธานี เกศทอง มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

กลุมเศรษฐศาสตร บริหารธรุกิจ และการจัดการ 

1.รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
2.รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.ศาสตราจารย พลตํารวจตรี ดร.พิศาล มุขแจง โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
2.รองศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจีย่วิวรรธกุล มหาวทิยาลัยมหดิล 
3.รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวฒัน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.ผูชวยศาสตราจารย ทรงวุฒ ิเอกวุฒิวงศา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.รองศาสตราจารย ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2.รองศาสตราจารย ดร.พรฤด ีเนติโสภากุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 



 

 

 

การประชมุสวนสนุันทาวิชาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 7 “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

วันที่  24  พฤศจิกายน  2560  

ณ โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร เชิงสะพานกรุงธน กรงุเทพมหานคร 
 

 
 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ หองภาณุรังษี   โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

09.00 – 10.00 น. พิธีเปดการประชุม    

          โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช  รุงศรีสวัสดิ์ 

                   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

พิธีมอบของที่ระลึกแกเจาภาพรวม 

10.00 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย   

- กลุมการศึกษา 

- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1 

- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2 

12.05 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.55 น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

- กลุมการศึกษา 

- กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1 

- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2 

- กลุมบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ :   1.  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

                   2.  รับประทานอาหารวางเวลาประมาณ 10.30 น.  และ 14.30 น.  

  



คณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมสวนสนุันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจยัเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยนื” ครั้งที่ 7 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 
                                           ---------------------------------------------------------------------- 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกดิวิชัย อธิการบด ี  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรญัรกัษ รองอธิการบดฝีายวิจัยและพัฒนา  

 

เจาภาพรวม 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครนิทร 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

คณะกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  สดุเจรญิ รองผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา ฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จนัทราสา รองผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและเผยแพร 
ผูชวยศาสตราจารย ภสูิทธ ภูคําชะโนด รองผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา ฝายบริการวิชาการ 
นางสาวพรทพิย เรืองปราชญ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวขนิษฐา พลับแกว มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นายวุฒิกร มะลคิง  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นายอนพุันธ สุทธิมาร มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวธนญัญา ศานติธรรมกลุ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว    มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นายวันจักร นอยจันทร มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวอนุธิดา แสงใส มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวอทติยา บัวศร ี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวชไมพร ยะปวง มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
นางสาวสรวงสุดา ทรพัยเจรญิ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 



สารบัญ 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ผูวิจัยหลัก หนา 

1 การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพือ่เสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครไูทยในศตวรรษที ่21ของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 

สมหมาย ปวบุตร 1 

2 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชพี โดยใช
โปรแกรม ActivInspire สําหรับนกัเรียนประถมศกึษาปที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารยบุตรศิรนิทร จิวพานิชย 14 

3 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การพับ
ใบตอง สาํหรับนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ศราวุฒ ิแยมดี  23 

4 การเสริมสรางทักษะชีวิตเพือ่หลกีเลี่ยงสถานการณความ
รุนแรงในครอบครัวสําหรับนกัเรียนมัธยมศึกษา 

เกตุม สระบุรินทร  32 

5 รูปแบบการเรียนรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปที ่3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

อาจารยกลญั ูเพชราภรณ  37 

6 การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟสิกส โดย
ใช cyber laboratory ตามแนวทฤษฎีการสรางความรูดวย 
ตนเอง 

อมรา อิทธิพงษ  47 

7 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

ผศ.ดร. วนิดา ฉัตรวิราคม 55 

8 การสํารวจความคิดเหน็ของนักศกึษาที่มีตอสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษของตนเอง ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ฐิติเวส  65 

9 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ: การพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สาํหรับผูขับรถสาธารณะแท็กซี ่

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ฐิติเวส  73 

10 พฤตกิรรมผูดูแลเดก็ในการสงเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย อาจารยสุมาลา สวางจิต 82 

11 พฤตกิรรมการสงเสริมสขุภาพดานโภชนาการและการออก
กําลังกายในเด็กวัยเรียน 

อาจารย ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ 87 

12 การพฒันาระบบบูรณากิจศึกษาประสบการณวิชาชพี รายวิชา
การออกแบบ 
การพฒันาระบบบูรณากิจศึกษาประสบการณวิชาชพี รายวิชา
การออกบบแบบผังโรงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสา
หการ 

ประสิทธิ์ กลิ่นจําปา 95 

13 ปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิม ใน
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 

นางสาวพัชราภรณ เลขยันต 111 



สารบัญ(ตอ) 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ผูวิจัยหลัก หนา 

14 บทบาทของการควบคุมภายในในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององคกรธุรกิจ 

นางสาวอภิญญา วิเศษสิงห  127 

15 การจัดการขยะชุมชน ตําบลคลองโยง อําเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

นางสาววรันลักษณ ภักดิ์ใจด ี 133 

16 พฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑOTOPผาพืน้เมืองของ
จังหวัด ยะลาของผูบริโภค 

ผูชวยศาสตราจารยญาลดา พรประเสริฐ 140 

17 ปจจัยการตลาดออนไลนที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอที่
วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

นางสาวนลิน สีมะเสถียรโสภณ 156 

18 กลยุทธการแกปญหาหนี้สนิของผูประกอบการรายยอย ศิวิไล ชยางกูร  164 

19 เครือขายทางสังคมเพือ่สงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้าํบางนอย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม 174 

20 พฤตกิรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสปาใน 
จังหวัดนนทบุร ี

นางชุติมา คลายสังข 185 

21 การสรางคุณคาในการจดัการซัพพลายเชน กรณีศึกษาของ
สินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดนนทบุร ี

วิศวะ อุนยะวงษ  195 

22 การสือ่สารการตลาดเชิงกิจกรรมและพฤตกิรรมการใชบริการ 
หางสรรพสนิคา เดอะมอลลกรุปในเขตกรุงเทพมหานคร 

สิรภพ ตรีรัตน  202 

23 Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among 
Student’s Parents ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาในทัศนะของผูปกครอง 

นางสาวิตร ีสุวรรณโณ 216 

24 การใชประโยชนและความพึงพอใจของบุคลากรตอเว็บไซต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

นางสาวนนัทิดา โอฐกรรม 225 

25 แบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทีน่ับถอืศาสนา
อิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลาและ
นราธิวาส 

ผูชวยศาสาตราจารย ดร.บัณฑติ ผังนิรนัดร  230 

26 ปริมาณอุปสงคและสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
บานดุงจังหวัดอุดรธาน ี

ผศ.อรัญ ขวัญปาน 245 

27 การเปดรับขาวสาร และการรับรูโฆษณาเชญิชวนการทองเที่ยว
ที่มีผลตอพฤติกรรมการบรโิภค อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

ผศ.เอกณรงค วรสีหะ 258 

28 ความพึงพอใจของนักศกึษาตอการบรกิารทางการศกึษาของ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

นวพร ทองนุช  272 

29 ความคาดหวังและความพึงพอใจทางการศึกษาของนกัศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

สมทบ แกวเชือ้  281 

30 ระบบจัดการขอมลูผลงานประพนัธบนสื่อดิจิทัลของพระพรหม
คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต) 

นายเปรมกมล จันทรกวีกูล  287 



สารบัญ(ตอ) 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ผูวิจัยหลัก หนา 

31 การจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนสง
ทางบก 

เกรียงศักดิ ์แสงสวาง 299 

32 ปญหาเกี่ยวกับสถานะและการคุมครองบตุรที่เกิดจากชายหญิง
ที่อยูกินฉนัสามีภริยา 

กมลวรรณ  อยูวัฒนะ 309 

33 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภรี อําเภอปากชม 
จังหวัดเลย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาภรณ อรุณด ี 317 

34 ปจจัยท่ีสงผลตอการมสีวนรวมทางการเมืองของนกัศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จักรพงษ เปรมกมล  324 

35 ปญหาการใชการตีความมาตรา 14 (1) เกี่ยวกับการกระทาํ
ความผิดทางคอมพิวเตอร   พ.ศ. 2550 ตอเด็กและเยาวชน
ไทย 

กฤษยา มะแอ 333 

36 แบบฝกการเขียนกับประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ 
การเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีน 

ผูชวยศาสตราจารยปณิธาน บรรณาธรรม 345 

37 อิทธิพลของการแตงกายและกลามเนื้อของดาราตอการออก
กําลังกายของแฟน  ๆ

อาจารยพราว อรุณรังสเีวช 353 

38 ความรุนแรงไมใชเรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและ
ความแปลกแยก ที่มีผลตอความสนุกของละครโทรทัศน 

อาจารยพราว อรุณรังสเีวช 360 

39 The Need for Redefining Thai Slavery in History 
Textbooks 

ญาณิน ีไพทยวัฒน  367 

40 ความพึงพอใจของนักศกึษาตอการใหบริการของหนวยจัด
การศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทนัต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ ์ 383 

41 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรมในอาํเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อตินุช เจยงาน  394 

42 การศึกษารปูแบบการรูเทาทนัสือ่สําหรับนกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง 

ผูชวยศาสตราจารยสุปราณ ีวัฒนสิน 405 

43 การออกแบบบรรจุภัณฑสินคา OTOP ของกลุมแมบาน
เกษตรกรชุมชนวัดสุวรรณ จังหวัดนครปฐม 

ศุภวรรณ พันธเกาะเลิ่ง 416 

44 ลวดลายผาพิมพแผนทีแ่หลงทองเที่ยวในประเทศไทย จรรจิรา โมนา  425 

45 การสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยของนกัเรียนภายในชุมชน สําหรบัโรงเรียนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

วินัย หมั่นคติธรรม 433 



สารบัญ(ตอ) 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ผูวิจัยหลัก หนา 

46 การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษา : เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 

วินัย หมั่นคติธรรม 443 

47 การฟนฟอูาคารประวัติศาสตร เพือ่วิสาหกิจที่มิไดหวังผลกําไร
สูงสุด กรณีศึกษา : พพิิธภัณฑบานหลวงราชไมตร ีชุมชนจนัท
บูร จังหวัดจันทบุร ี

นายกอเกียรต ินิมมล  450 

48 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย ดร.กนิษฐ โงวศิร ิ 474 

49 การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในเขตการไฟฟา
นครหลวง 

สมรวย อภิชาติบุตรพงศ 485 

50 คุณภาพชีวิตดานสขุภาพของผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน 497 

51 การศึกษา Carbon materials ที่สงผลตอคุณสมบัติการนาํ
ไฟฟาของวัสดุกระตุน 

ผศ.สมศักดิ ์มีนคร  507 

52 การศึกษาเวลามาตรฐานในการประกอบกระดานปกหมุด นางสาวปริณัฐ แซหวุน 513 

53 การเสริมสรางศักยภาพพืน้ที่ที่มแีหลงกาํเนิดน้ําเสียเขาสูระบบ
การติดตามเฝาระวังดานคุณภาพน้ําในพื้นทีลุ่มน้ําแมกลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายชัยศร ีธาราสวัสดิพ์ิพฒัน 523 

54 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้าํทะเลตอการใช
ประโยชนที่ดินในเขตเมอืงจังหวัดสมุทรสงคราม 

อาจารยวิสุทธิ ์ศิริพรนพคุณ 531 

55 ผลการปองกนัรังสขีองขาวไรซเบอรี ่ขาวก่าํดอยมูเซอและ
เปลือกมังคุด ในเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด 

นางสาวมนชนก บํารุงชัย 538 

56 ความหลากชนดิของนกอพยพบริเวณชายฝงทะเลในพื้นที่การ
ใชประโยชนทีด่ิน ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ เจริญโภคราช 547 

57 การพฒันาชุดปฏิบัติการชีวเคมพีื้นฐานโดยใชหลกัการไมโครส
เกล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกรณ เลิศสุวรรณ
ไพศาล 

555 

58 รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่เปนดัชนบีงชี้ความแก
เหมาะสาํหรับนําไปรบัประทาน : กรณีศึกษา สมโอ แตงโม 
มะมวง ทุเรียน สับปะรด กลวย 

ดร.โกมล ไพศาล  565 

59 การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการใน
วิชาฟสิกส 1ของ นักศกึษาฟสิกสชัน้ปที1่ สาขาฟสิกสประยุกต
ที่ไดรับการสอนโดยการสรางเงื่อนไข ในการจัดการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ดร.วิชาญ เลิศลพ  571 

60 การจัดการระบบบาํบัดน้าํเสียท่ีเหมาะสมในโรงเรียนโสตศึกษา
ทุงมหาเมฆ 

ดร.วิชาญ เลิศลพ  585 
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