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บทคัดยอ 
เนื่องจากความสนุกของสื่อ เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จทางการคาของผูผลติสื่อ พวกเขาจึงพยายาม

ที่จะเพิ่มความสนุกโดยใสความรุนแรงลงไปในสือ่  วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อทดสอบวา ความรุนแรงและความแปลก
แยก ของตัวละคร ทําใหเกิดความสนุกในสือ่ภาพยนตรไดจริงหรือไม วิธีการวิเคราะหเนื้อหา ไดถูกใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูลงรหัส 4 คน ไดลงรหัส โดยใชภาพยนตรโทรทัศนเรื่องหนึ่งเปนกรณีศึกษา  หลังจากนั้นขอมูลที่ได ไดถูกวิเคราะหโดยการ
วิเคราะหความถดถอย ซึ่งผลวิจัยแสดงใหเห็นวา ความรุนแรงทําใหความสนุกลดลง หากแตความแปลกแยก ทําใหความสนุก
เพิ่มขึ้น ผูวิจัยจึงแนะนําใหผูผลิตสื่อใชความแปลกแยก หรือกลยุทธอื่น ๆ ที่ไมใชความรุนแรงในการสรางความสนุกใหกับสื่อ 

 
คําสําคัญ: ความรุนแรง, ความสนุก, ความแปลกแยก, สื่อ, ภาพยนตรโทรทัศน 
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Abstract 
Since enjoyment in media is one of the factors that cause media organizations’ commercial 

achievement, many of them tried to heighten enjoyment by increasing violent content in media. The 
objective of the current study is to investigate the effect of violence and fictional characters’ alienation 
on audiences’ enjoyment. Content analysis was used for data collection. After 4 raters finished coding the 
selected television series univariate regression was used to test the model. The results showed that 
enjoyment was negatively influenced by violent content in media but positively caused by characters’ 
alienation. These findings suggested that media organization may choose to use characters’ alienation and 
other strategies to improve audiences’ enjoyment instead of using violent content. 

 
Keywords: Violence, Enjoyment, Alienation, Media, Television Serial 
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บทนํา 

ความสนุกเปนสิ่งที่ผูบริโภคสื่อคาดหวังจากการรับชมสื่อบันเทิง ไมวาจะเปนรายการโทรทัศน, ภาพยนตร, การตูน, 
ตลอดจนการซื้อวิดีโอเกมสมาเลน  ดังนั้นแลวผูผลิตสื่อจึงมีความจําเปนที่จะหาแนวทางเพิ่มความสนุกใหแกสิ่งที่ตนผลิต 
ตัวอยางเชน ผูที่เลนวิดีโอเกมส มักจะแนะนําเกมสที่ตนเองกําลังเลนใหผูอื่นเมื่อเขารูสึกสนุก (Cohen, 2014)  จึงเห็นไดวา
ความสนุกมีผลกับการตลาดของสื่อบันเทิง นักวิชาการและครูผูสอนก็เชนกัน เนื่องจากเขาทราบวา ผูบริโภคที่มักบริโภคเพื่อ
ความสนุก เพื่อความบันเทิง พวกเขาจึงผลิตสื่อเพื่อการศึกษา  เพื่อหวังจะใหนักเรียนเกิดความสนุกในเวลาเรียน (Jong, Lai,  
Hsia, Lin, & Lu, 2013) ทั้งนี้เนื่องจาก ความสนุกในการเรียนเปนสาเหตุหนึ่งของผลการเรียนที่ดี (Mega, Ronconi, & De 
Beni, 2014) และยังกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตอีกดวย (Hagenauer & Hascher, 2014) นอกจากนี้งานวิจัย
เกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของสื่อยังพบวา ความชื่นชอบ พอใจในสื่อหนึ่ง ๆ จะทําใหผูชมอินไปกับตัวละคร และ ไดรับ
อิทธิพลดานความเชื่อจากสิ่งนั้น ๆ มากขึ้น (Arunrangsiwed, Bunyapukknab, & Cheachainart, 2017) งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสาเหตุของความสนกุที่เกิดขึน้ในสื่อบันเทิง โดยทดสอบตัวแปร 2 ตัว คือความรุนแรง และความแปลก
แยก ของตัวละคนจากโลกความจริงวาทั้งสองตัวแปรนี้ สามารถทํานายความสนุกที่เกิดขึ้นในระหวางการรับชมสื่อละคร
โทรทัศน ไดหรือไม 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากที่กลาวมาขางตนที่วา ความสนุกในการเลนเกมส เปนสาเหตุที่ทําใหผูเลนแนะนําปากตอปากใหผู เลนคนอื่น ๆ 
(Cohen, 2014) ความสนุกในการเลนเกมสยังมีอิทธิพลเชงิพฤติกรรมกับผูเลน เชน พฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงในเกมส 
(Anderson & Warburton, 2012) ซึ่งความสนุกนี้สามารถเกิดมาจาก ความงายในการเลนเกมส เชน ไดคะแนนงาย และตัว
ละครไมคอยตาย (Chumbley & Griffiths, 2006) เมื่อทราบแลววา เมื่อมีความสนุกกับการเลนวิดีโอเกมส ทําใหผู เลนกอ
ความรุนแรง จึงนําไปสูการตั้งคําถามวา ความรุนแรง ทําใหผูบริโภคสื่อรูสกึสนุกมากขึ้นดวยหรือไม คําตอบของคําถามนี้ไดถูก
ตอบในงานวิจัยของ Raney และ Depalma (2006) ที่พบวา แฟน ๆ ของกีฬา ชื่นชอบการชมกีฬาที่มีความรุนแรงมากกวา
กีฬาที่ไมมีความรุนแรง  เชน คนชอบดูฟุตบอลมากกวา เปตองหรือสนุกเกอร เปนตน ผูสรางภาพยนตรก็มีความเชื่อนี้เชนกัน
คือ การเพิ่มความรุนแรงเขาไปในสื่อ จะทําใหภาพยนตรสนุกขึ้น และดึงดูดผูชมไดมากขึ้น (Weaver, Jensen, Martins, 
Hurley, & Wilson, 2011) แตในทางกลับกัน ความรุนแรงกับความสนุกอาจมีการแปรผกผันซึ่งกันและกัน อยางในขอคนพบ
ของ Cramer และ Mechem (1982) ที่พบวาหลังจากมีการจัดเรทเขามาควบคุมภาพยนตรแอนิเมชันในยุคแรก ๆ ความ
รุนแรงกลับมากขึ้น แตความสนุกกลบัลดลง ดังนั้น อาจไมสามารถสรุปไดวา ความรุนแรงทําใหความสนุกเพิ่มขึ้นหรือลดลงกัน
แน  Gray, Sandvoss, และ Harrington (2007) กลาววา แฟน ๆ สนทนากันดวยความสนุกทั้งในเรื่องที่เขาชอบ เชน ดารา
คนโปรด และในเรื่องที่เขาไมชอบ เชน ดาราที่พวกเขาเกลียด 

อีกมุมมองหนึ่งที่งานวิจัยในอดีตไดนําตัวแปรความสนุกไปเชื่อมกับสื่อบันเทิง คือ การที่ผูชมรูสึกสนุก สืบเนื่องมาจาก
บทบาทของตัวละครแตละตัว เมื่อตัวละครที่เปนคนดี ไดรับผลในทางที่ดี ในตอนจบของเรื่อง ผูชมจะรูสึกวาละครเรื่องนั้นสนกุ 
(Weber, Tamborini, Lee, & Stripp, 2008) แตในทางกลับกัน ผูชมรูสึกสนุกไปกับตัวรายที่รายบริสุทธิ์ เพราะ พฤติกรรม
เชนนั้นยากที่จะพบเห็นในโลกความจริง (Krakowiak, 2008) ทั้งนี้อาจหมายความวา ผูชมรูสึกสนุกเมื่อไดเห็นเรื่องแปลกใหม  
เหมือนกับที่คนทั่วไปมักหัวเราะเมื่อไดฟงเรื่องแปลก ๆ ที่ตนคาดไมถึง งานวิจัยนี้จึงตั้งสมมติฐานวา 

H1 : ความรุนแรงในสื่อมีอิทธิพล ทําใหเกิดความสนุก 
H2 : ความแปลกแยกของตัวละครจากสังคมในเนื้อเรื่องของภาพยนตร มีอิทธิพลทําใหเกิดความสนุก 

 
ระเบียบวธิวีิจัย 
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งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ผูวิจัยจํานวน 4 คน (ชื่อที่ 2 ถึง 5) เปนผูใหรหัสแกขอมูล (Coder) โดยใชเครื่องมือวัดที่ถูกสรางขึน้มาโดยเฉพาะเพือ่งานวิจัยนี้ 
จํานวน 3 แบบวัด คือ (1) เครื่องมือวัดความรุนแรง (2) เครื่องมือวัดความแปลกแยกจากสงัคมของตัวละคร และ (3) เครื่องมือ
วัดความสนุก ทุกเครื่องมือใชการลงรหัส 1 ถึง 4 (1 = นอย; 2 = คอนขางนอย; 3 = คอนขางมาก; 4 = มาก) 

(1) เครื่องมือวัดความรุนแรง มีทั้งหมด 6 ขอ คะแนนสูงสุดที่เปนไปไดคือ 24 คะแนน และต่ําสุดคือ 6 คะแนน การมี
คะแนนมากในสวนนี้ หมายถึง ฉากนั้น ๆ ของละคร มีความรุนแรงมาก ตัวอยาง ขอความในเครื่องมือวัด คือ “การมีขาวของ
แตก”, “การมีตัวละครไดรับบาดเจ็บทางกาย”, “การใชวาจารุนแรง” เปนตน  เครื่องมือวัดนี้มี Intraclass Correlation 
Coefficient คือ .593 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ํา แตพอรับได 

(2) เครื่องมือวัดความแปลกแยกจากสงัคมของตัวละคร มีทั้งหมด 6 ขอ หากฉากใดของเรื่องมีคาระดับคะแนนในสวน
นี้สูง แสดงวา มีตัวละครในฉากที่มีพฤติกรรมแปลกแยกจากสังคมมาก ตัวอยาง ขอความในเครื่องมือวัด เชน “การทําทาทาง 
มีความแปลกแยก”, “ความสามารถ (พลังพิเศษ) มีความแปลกแยก”, “การใชคําพูด มีความแปลกแยก”เปนตน โดย 
Intraclass Correlation Coefficient วัดไดเพียง .393 ซึ่งอาจถือไดวา เปนจุดออนของงานวิจัยนี้ 

(3) เครื่องมือวัดความสนุก มีจํานวน 8 ขอ การที่ฉากใด ๆ ไดคะแนนสูงในสวนนี้ แสดงใหเห็นวา ฉากนั้น ๆ มีความ
สนุกมาก ตัวอยางขอความในเครื่องมือวัดนี้คือ “ความสนุกที่เกิดจากทาทางของตัวละคร”, “ความสนุกที่เกิดจากอารมณของ
ตัวละคร”, “ความสนุกที่เกิดจากการแสดงสีหนาของตัวละคร” เปนตน โดย Intraclass Correlation Coefficient อยูใน
ระดับคอนขางสูง คือ .702 

ขั้นตอนการทําวิจัย เริ่มตั้งแตการกําหนดละครเรื่องที่นักวิจัย ผูที่ทําหนาที่ลงรหัส เคยดูรวมกันทั้ง 4 คน ทั้งนี้เพื่อใหมี
ความแมนยําในการวิเคราะห  โดยละครเรื่องที่ถูกเลือก คือ The Legend Of The Blue Sea (2016-2017) ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ นางเงือก ที่ขึ้นมาอยูรวมกับคนทั่วไปในโลกมนุษย ละครฉบับภาษาไทยที่ถูกนาํมาวิเคราะหในงานวิจัยนี้ มีทั้งหมด 20 
ตอน (คนไทยมักเรียกติดปากวา ซีรีสเกาหลี) โดยนักวิจัยไดสุมตอนเวนตอน โดยเลือกมาศกึษาเฉพาะตอนที่เปนเลขคี่ รวมแลว
ตอนที่นํามาศึกษา มีทั้งหมด 10 ตอน โดยในแตละตอน ผูวิจัยจะเลือก 15 ฉาก เพื่อมาลงรหัส สรุปไดวามีทั้งหมด 150 กรณี
ในตารางบันทึกขอมูล (code sheet) ที่ผูวิจัยเตรียมไวเพื่อลงรหัส  หลังจากเตรียมตารางบันทึกขอมูล (code sheet) เสร็จ
แลว นักวิจัย 4 คนไดแยกกันชมภาพยนตร และลงรหัส  จากนั้นไดนําขอมูลมาหาคา Intraclass Correlation Coefficient 
และนําแตละขอมาเฉลี่ยกันทุกคน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป  การวิเคราะหทางสถิติของงานวิจัยนี้ ใชการวิเคราะห
ความถดถอย (Univariate Regression Analysis) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของความรุนแรง และความแปลกแยกที่มีตอความ
สนุกของละครหรือไม 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหความถดถอย พบวา โมเดลของงานวิจัยนี้ที่มีความรุนแรง และความแปลกแยกเปนตัวแปรตนของ
ความสนุก มีนัยสําคัญทางสถิติ (F=16.049; p=.000; R=.423; R2=.179; R2

adjusted=.168) 
  

 
ภาพที่ 1 โมเดล แสดงผลการวิจัย 

 
แตเมื่อไดพิจารณาการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตนแตละตัวพบวา ความรุนแรงมีอิทธิพลเชิงลบตอความสนุก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Beta=-.353; t=-4.693; p =.000; rpartial = -.361) และความแปลกแยกของตัวละครจากสังคมใน
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เนื่องเรื่อง มีอิทธิพลเชิงบวกกับความสนกุ (Beta=.195; t=2.584; p=.011; rpartial=.208) กลาวคือ ผลการวิเคราะหขอมูลมผีล
ในทางตรงกันขามกับสมมติฐาน H1 แตรับรองสมมติฐาน H2 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบวาความรุนแรงมีอิทธิพลเชงิลบกบัความสนกุของภาพยนตรโทรทัศน มีความคลายคลึงกับงานวิจัย
ของ Cramer และ Mechem (1982) ที่วา เมื่อมีการจัดเรทในยุคแรก ทําใหภาพยนตรแอนิเมชั่น มีความสนุกลดลง แตความ
รุนแรงมากขึ้น  การคนพบวาความรุนแรงมากขึ้น จะทําใหความสนุกลดลงนั้น เปนขอคนพบที่ดี ที่ควรนํามาเผยแพรและบอก
ตอ โดยเฉพาะอยางย่ิงในวงการผูผลิตสือ่ เพื่อใหผูผลิตสื่อเหลานี้ไดตระหนกัวาความรุนแรงในสื่อไมไดทําใหภาพยนตรสนุกขึ้น 
ซึ่งหมายความวาไมไดทําใหพวกเขามีกําไรมากขึ้น  ผูผลิตสื่อควรคิดปรับลดความรุนแรงของเนื้อหา ไมวาจะเปนทางกาย ทาง
คําพูด หรือความรุนแรงทางออม เชน การนินทา การวายาพิษ เปนตน (Coyne & Whitehead, 2008) การปรับลดความ
รุนแรง มิไดมีผลใหความสนุกมากขึ้นเพียงอยางเดียว แตยังทําใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคลดลงอีกดวย  เพราะความสนุกไปกับ
สิ่งที่มีความรุนแรง จะทําใหผูบริโภคสื่อ ไดรับอิทธิพลเชิงลบ เชน ความกาวราวหลังเลนวิดีโอเกมส (Anderson & 
Warburton, 2012) 

ในอีกคูตัวแปรของงานวิจัย ความสัมพันธที่พบเปนไปตามสมมติฐาน H2 คือความแปลกแยกของตัวละคร ทําใหความ
สนุกเพิ่มมากขึ้น  ผลการวิจัยในสวนนี้อาจชวยอธิบายสาเหตทุี่ ภาพยนตรโทรทัศน ที่ตัวละครมีพลังเหนือธรรมชาติเปนที่นิยม
กันมาก จากงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกิจกรรมของแฟน ๆ ผูชมชอบตัวละครที่มีความแปลกแยกจากสังคมโลกปกติ 
เพราะเมื่อเขาอินไปกับตัวละครดังกลาว เขาจะรูสึกตนหลุดออกจากความเครียดในชีวิตประจําวัน  ซึ่งสามารถสังเกตไดจาก
การแตงฟค (fan fiction) ท่ีแฟน ๆ มักเลือกแตงจากตัวละครที่มีพลังพิเศษ (Arunrangsiwed, 2016)  หากพิจารณาดู จะ
ทราบวาแฟน ๆ  ที่แตงฟค จากสื่อที่ตนเองชอบนั้น มีการลงทุนลงแรงมากกวา แฟน ๆ  ที่ชมภาพยนตรเพียงอยางเดียว  จึงอาจ
อธิบายไดวา การมีตัวละครที่มีความแปลกแยกจากสังคมปกติ ทําใหแฟนๆ ชื่นชอบ รูสึกสนุก และหลงใหลในเนื้อเรื่อง 
ภาพยนตรที่มีแวมไพร (Vampire) เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา ผูชมภาพยนตรชอบความแปลกแยกจากสังคมปกติ 
ภาพยนตรแนวนี้เปนที่นิยมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เพราะแวมไพร ไมไดอยูในกฎระเบียบของสังคมโลกปกติ พวกเขามี
อํานาจที่เหนือกวา และเมื่อผูชมไดชม เขาจะรูสึกเปนอิสระจากโลกปกติชั่วคราว ในขณะที่ชมนั้น (Leavenworth, 2009) 
 
ขอจํากัด 

ขอจํากัดหลักของงานวิจัยนี้คือ กรณีที่นํามาศึกษาไมมีความหลากหลาย เพราะเปนการวิเคราะห ละครโทรทัศน เพียง
เรื่องเดียว คือ ละครเกาหลี เรื่อง The Legend Of The Blue Sea (2016-2017) ซึ่งหากเทียบกับ ภาพยนตรที่ฉายใน
โทรทัศนทั่วไปแลว ภาพยนตรเกาหลีอาจไมใชตัวแทนที่ดี เพราะมีความโดงดังไมมากนัก เทียบกับภาพยนตรตะวันตกไมได  
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหงานวิจัยในอนาคตทีม่ีหัวขอการศึกษาคลายคลึงกัน เลือกศึกษาภาพยนตรใหมีความหลากหลาย และ
ศึกษาภาพยนตรประเภทที่มีความโดงดังกวานี้ เชน ภาพยนตรซุปเปอรฮีโร อยาง The Flash, Davedevil, Arrow, หรือ 
ภาพยนตรแนวที่มีพลังเหนือมนุษยอื่น ๆ เชน Teen Wolf และ Supernatural ตลอดจนภาพยนตรแนวสืบสวน อาทิ CSI  
หรือภาพยนตรแนวฆาตกรรมที่จบไปแลว และมีสถิติผูชมสูงสุดอยาง Dexter 

ขอจํากัดตอมาของงานวิจัยนี้อยูที่วิธีการวิจัย คือ วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งโดยปกติ วิธีนี้จะมี
ความนาเชื่อถือนอยกวาการวิจัยเชิงปริมาณวิธีอื่น ๆ อยูแลว และงานวิจัยนี้ยังใชผูวิจัยเองเปนผูลงรหัส ซึ่งจะทําใหความ
นาเชื่อถือของขอมูลลดลงไปอกี จึงขอแนะนําใหงานวิจัยในอนาคต เลือกที่จะใชผูลงรหัสเปนบุคคลภายนอก ที่ไมรูวัตถุประสงค
ของงานวิจัย จะทําใหไดผลที่แมนยํากวา  นอกจากนี้ โมเดลที่ไดจากงานวิจัยนี้ ควรไดรับการพิสูจนซ้ําดวยการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถาม ตลอดจนใชการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใหผูเขารวมไดรับชมสื่อที่มีระดับความรุนแรง และความแปลกแยก
แตกตางกัน  ไดมาประเมินความสนุกแตละฉาก 

สวนขอจํากัดสุดทายที่จะนําเสนอ คือ การที่แบบประเมินความแปลกแยกมีคา Intraclass Correlation Coefficient 
ต่ําจนไมสามารถยอมรับได  แสดงใหเห็นวาเครื่องมือวัดนั้น อาจไมเที่ยงตรง หรือ ผูลงรหัสไมไดกําหนดขอตกลงกันอยาง
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จริงจังกอนแยกยายไปลงรหัส วิธีการที่อาจชวยในการจัดการกับปญหานี้คือ ตัดตัวแปรดังกลาวออกจากโมเดล  หรืองานวิจัย
ในอนาคตอาจทดลองสรางเครื่องมือที่มีความแมนยํากวานี้ มาวิเคราะหโมเดลนี้ซ้ํา 
 
สรุป 

ความสนุกเปนสิ่งสําคัญทีส่ื่อบนัเทิงจําเปนตองสรางใหผูบริโภคสื่อไดรับรู  ซึ่งมักมีวัตถุประสงคเพือ่เพิ่มกําไรใหกบั
องคกรของตน  มผีูผลิตสือ่บางกลุมมีความเชื่อวา ความรนุแรงในภาพยนตร สามารถเพิ่มความสนกุ และสรางรายไดที่ดใีหกับ
ตนได แตงานวิจัยนี้กลับพบวา ความรนุแรงในสือ่มีผลเชิงลบตอความสนุกอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ  ซึ่งตางจากความแปลก
แยกที่ทําใหเกดิความสนุกมากขึ้นอยางมีนัยสําคญัทางสถติิ  ผูวิจัยจึงเสนอแนะให ผูผลิตสื่อหันมาหากลยุทธอื่นทีไ่มใชความ
รุนแรง ในการเพิ่มความสนุกใหแกสื่อ การทําเชนนี้เปนการผลิตสือ่ที่มีการสรางสรรคสังคม เพราะงานวิจัยดานผลกระทบจาก
สื่อจํานวนมากไดระบุชดัแลววา ความรุนแรงในสื่อทาํใหเกิดความกาวราวในผูชมจริง (Anderson et al., 2017) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดุสิตา ธีรวัฒนวรกุล, ปริชมน พูนถิ่น, มัณฑิรา สีดวง และ ภัชธีญา ปญญารัมย นักศึกษาสาขาภาพยนตร
ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูคิดหัวขอและลงรหัสในวิจัยนี้ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โครงการฝกวิจัยของรายวิชาพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 ในภายหลังผูสอนไดขอนํามา
พัฒนาเปนบทความวิจัย  และขอขอบคุณคณาจารยในสาขาภาพยนตรที่มอบโอกาสดีๆ ใหผูวิจัยไดสอนนักศึกษาหองนี้ 
โดยเฉพาะกลุมที่เปนตนกําเนิดบทความวิจัยนี้ ซึ่งเปนกลุมที่มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการเรียนรูมาก 

การนําเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (http://ssru.ac.th) 
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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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