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บทคัดย่อ 
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์บทบาทของสตรีในภาพยนตร์เรื่อง “ฆ่า ไถ่ อ ามหิต” ซึ่งถูกก ากับโดย ริดลีย์ 

สก็อตต์ ในเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้เป็นแม่ที่จะไถ่ตัวบุตรชายจากโจรลักพาตัวแม้ว่าตนเองจะมีอ านาจน้อย  
ความไม่เท่าเทียมกันของอ านาจในเรื่องถูกถ่ายทอดผ่านทางความแตกต่างของตัวละคร เกล หรือแม่ของเด็กท่ีถูกจับไปเรียกค่า
ไถ่ และ เจ พอล เก็ตตี้ ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีแต่กลับไม่ต้องการจ่ายเงินจ านวนมากให้กับโจร  ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่ ามีการเสริม
อ านาจแก่สตรี แสดงให้เห็นถึงการดิ้นรนของเกล แม้ว่าเธอแทบไม่ได้ความช่วยเหลือจาก เจ พอล เก็ตตี้ เลย  นอกจากนี้ เจ 
พอล เก็ตตี้ ยังมีบทบาทดูถูกเกลหรือเพศหญิง โดยไม่ต้องการให้เงินเธอ ไม่ให้อ านาจ ตลอดจนไม่ไว้ใจเธอ และก่อนหน้าน้ีเกล
ยังถูกเจ พอล เก็ตตี้หลอกลวงอีกด้วย  เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริง ผู้เขียนบทความนี้แนะน าว่า
ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องที่แต่งข้ึนเองควรที่จะสามารถให้บทบาทท่ีดีขึ้นแก่ตัวละครเพศหญิงได้ 
ค าส าคัญ: สตรีนิยม, อ านาจ, ภาพยนตร์ 
 

ABSTRACT 
 This article was written to fathom the role of the main female character in the movie, “All the 
Money in the World,” which was directed by Ridley Scott, portraying the effort of powerless mother who 
tries to retrieve her son from the kidnapping. The power inequality was strongly shown in the film, compared 
between Gail, the powerless mother of kidnapped son, and J. Paul Getty, the powerful billionaire, who did 
not need to pay much money to criminal.  This film might be considered as female empowerment, since 
the main female character, Gail, fight to help for her own son, even there was lack of help from J.  Paul 
Getty. The film shows that J. Paul Getty discriminated against Gail by not providing her the money, power, 
and trust.  Earlier, Gail was also deceived by him, too.  Because this film was written based on a true story, 
the authors of this paper suggest that the fictional films must be able to provide a better role for women. 
Keywords: Feminism, Power, Films 
 

บทน า 
ในอดีตความเท่าเทียมกันของชายและหญิงนั้นแตกต่างกันมาก ซึ่งผู้หญิงเคยเดินขบวนเรียกร้องให้ตนมีสิทธ์ิเท่าเทียม

กับเพศชายในการลงคะแนนเสียง การท างาน และจนกระทั่งในปัจจุบัน ประเด็นของสิทธิสตรีได้มุ่งเน้นไปยังสตรีผิวสี และเพศ
ทางเลือด  ส่วนในงานวิชาการของประเทศไทยนั้นช้ีว่า ในปัจจุบันทั้งสองเพศมีความเสมอภาคกันมากขึ้นโดยผู้หญิงไม่จ าเป็น
ค าน าหน้าช่ือว่า “นาง” หลังแต่งงานอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังเห็นว่าผู้ชายมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหาร
มากกว่าผู้หญิง (กมลพร กัลยาณมิตร, 2557) ส าหรับผู้หญิงที่จะได้รับการยอมรับว่าอยู่ในสถานะสูงทางสังคม โฆษณาหรือสื่อ
มักจะบ่งบอกว่าผู้หญิงต้องใช้สินค้ายี่ห้อท่ีมีชื่อเสียง จึงจะยกสถานะของตนให้สูงขึ้นได้ (ภพ สวัสดี และ สิริวรรณ นันทจันทูล , 
2558) 

ในขณะที่สังคมทั่วไปได้รับการยอมรับว่าผู้ชายต้องมีความเป็นผู้น า เข้มแข็ง และมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง แต่ในทาง
กลับกันในสังคมของกลุ่มอีโม (Emo) ผู้ชายนั้นสามารถแสดงออกทางอารมณ์หรือแต่งกายอย่างผู้หญิงได้ (พราว อรุณรังสีเวช 
และ ธนิต พฤกธรา, 2560) ซึ่งในสังคมออนไลน์ท้ังสองเพศที่มีพฤติกรรมการถ่ายภาพตนเอง (Selfie) จะโพสรูปในรูปแบบท่ีท า
ให้ตัวเองดูเป็นเครื่องยั่วยวนทางเพศและยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการอดอาหาร (Cohen, Newton-John, & Slater, 2018) 
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โดยที่บทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทของสตรีในสื่อภาพยนตร์ เรื่อง All the Money in the World (ฆ่า ไถ่ อ ามหิต) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะมารดาที่มีอ านาจน้อยกว่าผู้ชายและยังได้รับการดูถูกจากผู้ชาย ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงบทบาทสตรี
ในสื่อท่ีเคยถูกวิเคราะห์ในอดีต 
 

บทบาทของผู้หญิงใน Motion Picture 
Motion Picture หมายถึงภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ การ์ตูน ตลอดจนภาพยนตร์แอนิเมชัน หนังสือนวนิยายที่ได้

ถูกดัดแปลงน ามาท าเป็นภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง สี่แผ่นดิน ได้น าเสนอบทบาทของผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการให้เป็น ซึ่งแตกต่าง
จากผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน ที่มีปิตาธิปไตย (Patriarchy) ลดน้อยลง (พรสวรรค์ สุวรรณธาดา, 2554) ในภาพยนตร์อินเดียก็
เช่นกันท่ีผู้หญิงท่ัวไปจะมีบทบาททางสังคมน้อยกว่าผู้ชาย แต่เธอจะมีความเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การสูญเสียลูกและสามี (ศุภานิช ค าบุศย์ และ โสภนา ศรีจ าปา, 2558) ส่วนในภาพยนตร์แนวนวนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
Blade Runner (เบลดรันเนอร์) ซึ่งมีตัวละครหญิงท่ีโดดเด่นอยู่ 3 ตัว คือ ราเชวล์ (Rachael), พริส (Pris) และ โซร่า (Zhora) 
โดยตัวละครฝ่ายดีจะไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองและยอมให้ผู้ชายใช้อ านาจกับตนเอง ในทางกลับกันตัวร้ายเพศหญิงจะตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง ใช้ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม (Zeitz, 2016) 

ในด้านรายการโทรทัศน์ท่ีผลิตให้เยาวชนรับชม ผู้หญิงมักจะถูกตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกและเป็นฝ่ายถูกกระท า
ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ (Rousseau, Eggermont, Bels, & Van den Bulck, 2018) ภาพยนตร์แอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนีย์ 
(Disney Princess Movies) ก็เช่นกัน สามารถท าให้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายได้เรียนรู้ว่าการเหมารวมทางเพศ (Gender 
Stereotype) (Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson, & Birkbeck, 2016) โดยภาพยนตร์แอนิเมชันดิสนีย์ก่อนปี ค.ศ. 2009 
ตัวละครหญิงจะมีลักษณะเป็นฝ่ายถูกกระท า (Passive) แต่ในหนังสือการ์ตูน (Comic Book) ซึ่งเป็นสื่อส าหรับผู้ชายกลับมี
ผู้หญิงท่ีเป็นฝ่ายตัดสินใจได้โดยตัวเองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 (พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์, 2559) 
 

บทบาทของผู้หญิงใน Comics 
ในหนังสือการ์ตูน (Comic Book) ซุปเปอร์ฮีโร่ผู้หญงิจากค่ายดีซคีอมิกส ์(DC Comics) จะเป็นฝ่ายตัดสินใจเอง ต่อสู้

ก่อน แก้ปัญหาก่อนผู้ชายและก่อนท่ีผู้ร้ายจะท าเรื่องร้ายแรงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากค่ายมาร์เวลคอมิกส์ (Marvel Comics) ซึ่งค่าย
มาร์เวลคอมิกส์ นี้ซุปเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงจะดูบอบบาง ถูกกระท าก่อนและต้องการความช่วยเหลือจากฝา่ยชาย (Dunne, 2006) ใน
ยุคสมัยหนึ่งบทบาทของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่หญิงอย่างวันเดอร์วูแมน (Wonder Woman) ได้เปลี่ยนไปจากที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่
กลายเป็นคนธรรมดา ที่ต่อสู้ชีวิตในยุคที่สังคมเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในหนังสือการ์ตูนปี ค.ศ.1970 s 
(Matsuuchi, 2012) ถึงแม้ว่าวันเดอร์วูแมน (Wonder Woman) ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของแนวคิดสตรีนิยมได้ดี
ที่สุด แต่อาวุธที่เธอใช้นั้นเป็นแซ่ (Lasso) ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ชายทางเพศ (Lavin, 1998) และในภาพยนตร์
จัสติซ ลีก (Justice League) ปี 2017 บทบาทของเธอได้ถูกวิภาควิจารย์โดยกลุ่มสตรีนิยม เพราะหากไม่มี Batman กระตุ้น 
เธอก็จะเห็นแก่ตัวและไม่น าพลังพิเศษออกมาช่วยเหลือใคร 

ในด้านของส านักพิมพ์มาร์เวลคอมิกส์ ตัวละครเด็กหญิงกระรอก (Squirrel Girl) นั้นซึ่งมีพลังแปลกที่สามารถ
ควบคุมกระรอกและสามารถโค่นล้มธานอส (Thanos) ได้ แต่เธอนั้นกลับไม่ได้เข้าทีมอเวนเจอร์ส (Avengers) เพราะไอรอน
แมน (Iron Man) ไล่เธอกลับไปเรียนหนังสือ (Goodrum, 2014) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อยไม่ได้รับการยอมรับใน
ทีมท่ีผู้ชายมีอ านาจ ในทีมซุปเปอร์ฮีโร่หญิงมาร์เวล ดิวา (Marvel Divas) มีการแสดงให้เห็นว่าตัวละครผู้หญิงท าให้ตนเองเป็น
วัตถุทางเพศ เช่น การยั่วยวน และมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ซ้ าหน้า (Sawyer, 2014)  

ส่วนการ์ตูนในยุคทองแดง (Bronze Age of Comic Books) หรือ ในช่วงสงครามเย็น Isekeije (2010) ได้
เปรียบเทียบบทบาทตัวละครหลักเพศหญิงจากหนังสือการ์ตูนเรื่อง Empire และวอชท์เมน (Watchmen) และพบว่าตัวละคร
ฝ่ายดีมักจะเป็นฝ่ายถูกกระท าและอ่อนแอ ต้องมีผู้ชายคอยช่วยเหลือเสมอ แต่ตัวร้ายจะเป็นฝ่ายที่สามารถตัดสินใจเองได้ สร้าง
ความรุนแรงและเริ่มลงมือกระท าก่อน รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้านบุกรุก (Sexually Active) เช่น ข่มขืนนักโทษ งานวิจัย
ของ Keating (2012) ได้สนับสนุนข้อค้นพบนี้ คือตัวละครหญิงฝ่ายดี ซอวลี่ (Sally) และ ลอรี่ (Laurie) ในเรื่อง วอชท์เมน  
ถึงแม้จะเป็นการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร ่แต่บทบาทของผู้หญิงไม่ได้แตกต่างจากบรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิม (Tradition Sexual 
Norm) น่ันคือ ซอวลี่จะมีใจยึดติดกับผู้ชายถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะเลวและตบตีท าร้ายตนเองก็ตาม ส่วนบทบาทของ ลอรี่เธอ
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ไม่สามารถอยู่เองได้โดยล าพัง จะต้องมีผู้ชายอยู่ด้วยตลอด แม้ว่าจะเลิกกับผู้ชายคนหนึ่งไป เธอก็จะออกจากบ้านและไปหา
ผู้ชายอีกคนทันที (Keating, 2012) 
 

บทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศในสื่อบันเทิง 
ในภาพยนตร์สยองขวัญแนวช าแหละ (Slasher Film) ที่มี นางเอกที่ถูกไล่ล่าโดยฆาตรกรต่อเนื่อง (Final Girl) 

บทบาทของนางเอกเหล่านี้เหมือนบรรทัดฐานทางเพศดั้งเดิม (Gender Norm) และระบบปิตาธิปไตย โดยที่ผู้หญิงมักจะได้
ความช่วยเหลือจากผู้ชายก่อน แต่หลังจากผู้ชายตามทั้งเรื่องแล้ว เธอจึงจะต่อสู้ด้วยความคิด ความสามารถและความแข็งแกร่ง
ของเธอเอง ท าให้ Boer (2014) ตีความว่าเป็นรูปแบบการส่งเสริมพลังและเพื่อการยอมรับสตรี (Female Empowerment) 

ระบบปิตาธิปไตยนี้ สามารถถูกพบในงานวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัวมาตั้งแต่ในอดีต 
เช่น อ านาจของสามี และการท าร้ายภรรยา (Yllo & Straus, 2017) ซึ่งต่อมา ระบบปิตาธิปไตยยังสามารถพบได้ในงาน
วิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานท่ีท างาน การค้า และธุรกิจที่เพศชายมักมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง และผู้หญิงหลาย
คนอาจยอมรับระบบนี้โดยไม่รู้ตัว (Besse, 2018) 

ในงานศึกษาด้านภาพยนตร์ ภาพยนตร์หลายเรื่องที่สลับบทบาทของผู้ชายและผู้หญิง เช่น ภาพยนตร์แอ็คชันที่
ผู้หญิงได้รับบทเป็นตัวเอก (Female Action Heroes) และให้บทบาทของผู้ชายนั้นดูตลกและเป็นฝ่ายถูกกระท า (Bailey, 
2016) ซึ่งภาพยนตร์ชนิดนี้ มักจะมีตัวละครชายเป็นผู้ออกค าสั่ง (Handler) ของตัวละครหญิงท่ีเก่งด้านการต่อสู้ ซึ่งอนุญาตให้
ผู้ชมเพศชายรู้สึกอิน เหมือนเป็นได้ทั้งตัวละครหญิงเองและเป็นผู้ชายที่ควบคุมพวกเธอได้ เช่น ภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าชาร์ลี 
(Charlie’s Angels), กันสลิงเกอร์ เกิร์ล ดอกไม้เพชฌฆาต (Gunslinger Girl), และ ฮิตเกิวล์ (Hit-Girl) เป็นต้น (Kittredge, 
2014) การนี้มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์โทรทัศน์หรือซีรีส์ ท่ีพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการถูก
กระท าหรือท าให้เป็นวัตถุทางเพศ (Objectification) เท่า ๆ กัน (Rousseau, Eggermont, Bels, & Van den Bulck, 2018) 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันภาพยนตร์น าเสนอบทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศมากขึ้น 

ในด้านการเขียนแฟนฟิกเกย์ หรือนิยายที่แต่งโดยสาววาย (Slash or Yaoi Fan Fiction) ซึ่งแฟน ๆ ผู้หญิงจะน าตัว
ละครชายจากภาพยนตร์ การ์ตูน หรือ ดารานักร้องจริง มาเรียบเรียงหรือวาดขึ้นใหม่ให้เป็นเกย์ สาววายเหล่านี้มักจะรู้สึกได้วา่
ตนเองหรือผู้แต่งเรื่องนั้น ๆ สามารถก าหนดชีวิตผู้ชายได้ ผู้ชายจะเป็นวัตถุทางเพศ และเป็นตัวด าเนินเรื่องส าหรับเธอ ซึ่งเธอ
เป็นคนควบคุมท่ีจะก าหนดชีวิตพวกเขาในเรื่องที่แต่งนั้น (Arunrangsiwed, Ounpipat, & Cheachainart, 2018) 

จากการทบทวนวรรณกรรม จะพบได้ว่าการวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อบันเทิงมักเกิดขึ้นในบทความภาษาอังกฤษ แต่งาน
ศึกษาสื่อในประเทศไทยยังพบได้น้อย ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งวิเคราะห์บทบาทของตัวละครด้วยแนวคิดสตรีนิยมโดยเขียนเป็น
ภาษาไทย 

ในส่วนต่อไปจะเป็นบทวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์เรื่อง ฆ่า ไถ่ อ ามหิ ต (All the Money in the 
World) ซึ่งมีตัวเอกในเรื่องคือเกล  เรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ หลานชายของมหาเศรษฐี เจ พอล เก็ตตี้ (J. Paul Getty) 
ถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ มารดาของเขาที่ช่ือเกล (Gail) พยายามขอให้เก็ตตี้จ่ายเงินเป็นค่าไถ่ เพื่อให้บุตรชายของตนเอง
ปลอดภัย แต่เก็ตตี้ไม่ต้องการจ่ายเงินเป็นจ านวนมาก ท าให้ระยะเวลาที่บุตรชายของเกลอยู่กับโจรนั้นยาวนานขึ้น ซึ่งโจรได้โทร
มาข่มขู่หลายครั้งและตัดใบหูของเขาส่งไปรษณีมาขู่เพื่อเร่งเอาเงินค่าไถ่ ท้ายท่ีสุดราคาค่าไถ่ลดลง เกลได้โกหกว่ามีเงินท่ีจะจา่ย 
ทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้มีเงินตามจ านวนที่โจรเรียกร้อง เก็ตตี้เห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจสมทบเงินส่วนต่าง ท าให้โจรยอมน าตัวบุตรชายของ
เกลมาคืน และในตอนจบ เก็ตตี้ ถึงแก่ความตายด้วยโรคชรา บุตรชายของเกลจะเป็นผู้ที่จะได้รับมรดกทั้งหมด แต่ยังมีอายุไม่
มากพอ เกลจึงรับหน้าที่ดูแลกิจการและทรัพย์สินท้ังหมดแทนช่ัวคราว 

 
บทบาทการเป็นฝ่ายถูกกระท า (Passive) ของตัวละครหญิง 
ในภาพยนตร์เรื่องฆ่า ไถ่ อ ามหิต (All the Money in the World) แสดงให้เห็นถึงระบบปิตาธิปไตยอย่างเห็นได้ชัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอ านาจทางการเงิน และการตัดสินใจของ เจ พอล เก็ตตี้ (J. Paul Getty) หรือเก็ตตี้ซึ่งเป็นพ่อสามีของ
นางเอกที่ช่ือเกล (Gail) เกลตัดสินใจได้ไปขอความช่วยเหลือจากเก็ตตี้เมื่อลูกชายเธอโดนจับตัวไปเรียกค่าไถ่  เธอหวังว่าเก็ตตี้
จะช่วยลูกของเธอได้ เพราะเขามีเงินจ านวนมากเกินพอที่จะน าไปเป็นค่าไถ่ตัวลูกชายคืนมา  เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเธอ
เห็นว่าผู้ชายและเงินของเขามีอ านาจมากกว่าตัวเธอ แต่ท้ายที่สุดเธอก็ถูกปฏิเสธการช่วยเหลือนั้น  แสดงให้เห็นว่า แม้เธอจะ
ยอมรับอ านาจของผู้ชาย ผู้ชายในเรื่องก็ไม่เห็นว่าสิ่งเธอขอเป็นสิ่งส าคัญ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 425 

 

ในการโต้ตอบเรื่องนี้ของเก็ตตี้ เขาได้ใช้วิธีการสืบทอดอ านาจจากตนเองซึ่งเป็นเพศชาย ไปสู่เพศชายอีกคนหนึ่ง คือ 
เชส (Chase) ให้ไปดูแลและต่อรองเรื่องการใช้เงินมาประกันตัวหลานของเขาโดยใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ใช้เงินประกันตัวหลานให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ แสดงให้เห็นว่า เก็ตตี้ไว้วางใจผู้ชายที่ท างานให้ตนเองมากกว่าผู้ที่เป็นแม่ของหลานท่ีถูกประกันตัวเสีย
อีก 

ในช่วงแรกของการเจรจาต่อรองกับโจรทางโทรศัพท์ เกลซึ่งเป็นแม่นั้นกลับถูกกีดกันจากเชสไม่ให้คุยโทรศัพท์ เธอ
ต้องยอมให้เชสเป็นผู้เจรจา แม้ใจจริงเธอต้องการจะท าเอง กล่าวคือผู้ชายไม่ว่าจะเก็ตตี้หรือเชส มีอ านาจเหนือกว่ าเธอในการ
เจรจาและการตัดสินใจ ผู้เป็นแม่กลับมีอ านาจการตัดสินใจเรื่องของลูกตนเองน้อยกว่าญาติที่ห่างหรือคนที่ท างานให้ญาติ
ดังกล่าว 

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เล่าเรื่องถึงอดีตที่เก็ตตี้เคยให้ตุ๊กตาไม้กับลูกของเธอในวัยเด็กของลูกเธอ เก็ตตี้เล่าให้เขาฟังว่า 
ตุ๊กตามีราคาแพงมาก ซึ่งเกลได้ฟังและเชื่อว่าตุ๊กตาดังกล่าวมีมูลค่าสูงตั้งแต่บัดนั้นมา  เมื่อลูกเธอถูกจับไปเรียกค่าไถ่ เธอคิดว่า
สามารถน ามันไปขาย แต่เธอกลับพบว่าเธอโดนหลอก เพราะตุ๊กตานั้นไม่ได้มีมูลค่าสูงตามที่เก็ตตี้เคยกล่าวไว้ แต่เป็นของราคา
ถูกที่หาได้ทั่วไป การที่เก็ตตี้หลอกลวงเกลและลูก แสดงให้เห็นว่าเก็ตตี้ซึ่งเป็นผู้ชายอายุมาก ได้ดูถูกผู้หญิงและลูกชายของเธอ
ว่าเบาปัญญา  และการที่เธอโดนหลอกมาหลายปีตั้งแต่ลูกชายเธอยังเป็นเด็กจนถึงเวลาที่ถูกชายถูกเรียกค่าไถ่ แสดงให้เห็นว่า 
เธอไว้วางใจในตัวผู้ชายมาโดยตลอด 

แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงด้อยอ านาจ ถูกดูถูก แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้น าเสนอบทบาทที่ดิ้นรน
ของเธอ ซึ่งอาจให้แง่คิดกับผู้หญิงให้ไว้วางใจผู้ชายน้อยลง และมีความมุ่งมันที่จะด าเนินชีวิตไปสู่จุดหมาย หรือฝ่าฟันอุปสรรค์
ด้วยความเข้มแข็งของเธอเอง 
 

บทบาทการเป็นฝ่ายกระท า (Active) ของตัวละครหญิง 
ในขณะที่เกลซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทโดดเด่นคนเดียวในภาพยนตร์นั้น ได้ถูกกดขี่และได้ยอมรับว่าผู้ชายมีอ านาจ

ทางการตัดสินใจและการเงินในต้นเรื่อง ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แสดงถึงการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวของเธอและการท าหน้าที่
เป็นแม่ทีด่ ี

เนื่องจากลูกชายของเธออาศัยอยู่กับพ่อ และท าให้เขาติดยาเสพติด เธอสามารถตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมั่นใจ เธอ
มั่นใจในความรับผิดชอบของตนเองว่าเธอสามารถเลี้ยงดูลูกได้ แม้จะมีฐานะทางการเงินปานกลางเหมือนคนธรรมดา ๆ คน
หนึ่ง  ทั้งนี้เธอไม่อยากให้ลูกถูกอุปการะโดยผู้ปกครองท่ีไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจากการเสพยา 

แม้เกลจะให้เชสตัดสินใจแทนตนเองมาตลอดเกือบท้ังเรื่อง ท้ายท่ีสุดเกลตัดสินใจหลอกโจรว่าจะให้เงินตามจ านวนใน
สัญญาจริง แม้ว่า ณ ขณะนั้นเธอมีเงินไม่ถึงจ านวนที่โจรเรียก  การตัดสินใจของเกลในครั้งนั้น เธอมีความเด็ดเดี่ยว แต่อย่างไร
ก็ตาม แผนจะส าเร็จไม่ได้หากเก็ตตี้ไม่ตัดสินใจช่วยด้วยเงินจ านวนตามที่โจรเรียกร้องจริง  ถึงบทบาทของผู้หญิงในเหตุการณ์นี้
จะดูเป็นฝ่ายรุก (Active) แต่เธอก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ชาย ซึ่งถูกตีความเป็นฝ่ายถูกกระท า (Passive) 

ในระหว่างที่เกลและเชสต้องประสานงานกันตลอดเรื่อง  ท าให้บทบาททางอ านาจของทั้งสองเพศมีความเปลี่ยนไป 
จากเดิมที่เชสต้องเป็นผู้ตัดสินใจเพียงคนเดียว เชสมีอ านาจที่จะดูแลเรื่องตัวประกันและเชสไม่ยอมให้เกลเข้ามายุ่งเพราะเห็น
ว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิง  แต่ในช่วงท้ายเรื่อง เกลกับเชสมีความเท่าเทียมกันมากข้ึน ในหลายฉากท่ีเชสยอมให้เธอเป็นผู้น า และเชส
ได้ตัดสินใจช่วยเกล แทนที่จะท าตามค าสั่งของเก็ตตี้ผู้เป็นนายจ้างเหมือนแต่ก่อน เขาเจรจาต่อรองกับเก็ตตี้เพื่อให้เก็ตตี้ยอม
จ่ายเงินส่วนต่าง 

กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อรอง การหาเงิน บทบาทของเกล แสดงให้เห็นว่าผู้เป็นแม่มีความรักและมี
ความสามารถมากกว่าสามี ซึ่งสามีของเธอเมายาและขาดความรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามเกลก็ไม่มีอ านาจเทียบเท่าเก็ตตี้
เพราะด้วยอ านาจของเงิน แต่เมื่อเก็ตตี้ได้หมดลมหายใจตามอายุขัย อ านาจทรัพย์สินและสมบัติทั้งหมดตกเป็นของหลานชาย
ของเขาซึ่งคือลูกชายของเกล อ านาจนั้นได้กลายเป็นของเกลโดยเธอไม่ได้ใช้ความสามารถใดเลย 

เหตุการณ์นี้สามารถตีความได้ว่า แม้ภาพยนตร์จะจบลงโดยให้อ านาจแก่ผู้หญิง หรือ เกลนั้น แต่การได้มาซึ่งอ านาจ
ของเธอ ไม่ได้มาจากตัวเธอเอง หากแต่มาจากผู้ชาย ด้วยสาเหตุ 2 ประการ คือ (1) เก็ตตี้เสียชีวิต เป็นการลงจากอ านาจของ
ผู้ชายที่มีอ านาจมากล้นด้วยเหตุผลบังคับ และ (2) เกลได้อ านาจควบคุมธุรกิจของเก็ตตี้ เพราะเกลมีลูกชายและลูกของเธอ
ได้รับมรดก แต่ด้วยลูกชายของเธอน้ันยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอ เธอจึงเป็นคนได้ดูแลทรัพย์สินท้ังหมดแทนในฐานะผู้ปกครอง 
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สรุปและอภิปรายผล 
ด้วยภาพยนตร์เรื่อง ฆ่า ไถ่ อ ามหิต (All the Money in the World) ได้บอกเล่าถึงอ านาจทางสังคมในช่วง ค.ศ. 

1973 ซึ่งผู้หญิงต้องต่อสู้ในระบอบปิตาธิปไตย ผู้เขียนจึงได้เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาวิเคราะห์บทบาทของสตรี  เกล ตัวละคร
หลักเพศหญิงในเรื่องนี้ มีความเด็ดเดี่ยว และกล้าตัดสินใจ เมื่อทราบว่าเธอไม่สามารถยึดอ านาจของผู้ชายเป็นที่พึ่งได้อีกต่อไป 
แต่ด้วยโครงสร้างของสังคมและเป็นภาพยนตร์ที่อิงจากเหตุการณ์จริง อาจไม่สามารถสร้างตัวละครหรือลักษณะสังคมให้มี
ความเท่าเทียมกันทางเพศได้เทียบเท่านิยายหรือภาพยนตร์ที่ผู้สร้างแต่งขึ้นเอง ดังนั้น ผู้เขียนจึงแนะน าให้ผู้เขียนบทหรือ
ผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีโอกาสในการสร้างโลกในอุดมคติแห่งความเท่าเทียมกันทางเพศและชนช้ัน ได้น าเสนอมุมมองที่อาจช่วย
เปลี่ยนโลกความจริงให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (http://plan.ssru.ac.th/) ท่ีได้สนับสนุน
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ค าน า 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ของเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก  ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่น าเสนอท้ังในรูปแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) และรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  จ านวนทั้งหมด 62 
บทความ โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอรูปแบบบรรยาย จ านวน 30 บทความและ รูปแบบโปสเตอร์ จ านวน 32 
บทความ ทั้งนี้ผลงานได้รับการคัดเลือกให้จัดท ารวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ โดยมีการกลั่นกรองจากผู้ทรงวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญแต่ละกลุ่มสาขา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฉบับนี้ เป็นบทความที่สมบูรณ์ในแต่ละกลุ่มโดย
แบ่งออกเป็นดังน้ี 

1. กลุ่มด้านการเรียนการสอน    จ านวน 24 บทความ 
2. กลุ่มด้านวิจัย     จ านวน 18 บทความ 
3. กลุ่มด้านการบริการวิชาการ   จ านวน 2 บทความ 
4. กลุ่มด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 4 บทความ 
5. กลุ่มด้านบริหารจัดการ    จ านวน 12 บทความ 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร เครือข่ายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตกทุกแห่ง กองบรรณาธิการ และผู้ทรงวุฒิ รวมถึงขอบคุณเจ้าของ
ผลงานวิชาการที่น าผลงานมาน าเสนอและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
จัดท ารายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2 นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 
ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี 
ผศ.ดร.สดสี สุทธิศักดิ์  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี 
ผศ.ดร.กฤตวิพุธ ผอบแก้ว  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง 
ดร.วาสนา โล่สุวรรณ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง 
ผศ.ดร.อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ผศ.ดร.พัชรี ทองค าพานิช  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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ดร.ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดร.วรฤทัย ชูเทียร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง   สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
ต้นแบบการออกแบบ การสร้างความเข้มแข็ง การรักการอ่านหนังสือส าหรับ      10 

เยาวชนของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จังหวัดสระบุรี  
โดย ธงเทพ ศิริโสดา  

วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ       20 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย วิชชุดา เขม้นดี และคณะ          

พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสาร      28 
 โดยใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย ปรวิศา โกวรรธนะกุล,  นิลุบล ทองชัย 

ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย       37 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดย สิริพร  เรืองสุรัตน์,  เสนีย์  พวงยาณี 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติในกระบวนการจัดการความเสี่ยงของ       44 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดย พัชรนันท์  วงศ์สิงห์,  เสนีย์  พวงยาณี 

การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        52 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดย พัฒน์พล  แก้วยม, เสนีย์  พวงยาณี 

ระยะเวลาของการออกก าลังกายด้วยจักรยานในห้องจ าลองสภาวะที่สูง      60 
ที่มีต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด  
โดย อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว และคณะ 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       66              
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร   
โดย กนิษฐา สัฏชนะ  

การออกแบบเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน:        74 
กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
โดย รัชดาภรณ์ บุญทรง 

การพัฒนาการสอนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยการใช้โปรแกรมช่วยสอน        83 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายโดย เสกสรรค์ วินยางค์กูล, ประเวช อนันเอื้อ 
ปัจจัยของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วที่มีผลต่อระดับรสชาติของน้ ากาแฟ       92 
 โดย ชัยมงคล ใจยา และคณะ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านระบบอาชีวอนามัยและ      100 

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดย เอกบุตร อยู่สุข และคณะ 

ต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ าล้างรถจากสถานบริการล้างรถ       106 
 โดย ณรงค์ศักดิ์  เถื่อนใย, มงคล พัชรวงศ์สิริ 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 6 

 

สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง           หน้า 
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี      110 

21: MACRO model เรื่อง ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 โดย ธนพร เลิศโพธาวัฒนา และคณะ 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรับครูผู้สอน    117 

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
โดย วรรณทนี   คุปหิรัณย์  

 การปรับปรุงเพิ่มก าลังการผลิตในสายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา: โรงพิมพ์เดอะเบสท์    127 
โดย เอกชัย กัลยากิตติกุล, บุญเลิศ  วงศ์เจริญแสงสิริ  

การพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ DUSIT     139 
ส าหรับครูปฐมวัย 
โดย อารีย์ พรหมเล็ก  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก      149 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โดย รัตติมา บ ารุงเขต, พัชรเมศร์ อัศวรัฐธนากูล 

แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน     159 
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
โดย นิธินพ ทองวาสนาส่ง,  วิภาวรรณ ทองเนียม 

ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการ             167 
แก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดย ณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์   

ส ารวจการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง     177 
และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย ณรงค์ศักดิ์  เถื่อนใย และคณะ 

ผลเฉียบพลันของท่าการฝึกด้วยแรงต้านแบบ TRX ระหว่างท่า TRX Mid Row กับ    182 
ท่า TRX Chest Press ที่มีต่อการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดในผู้สูงอายุ 
โดย ศิรดา บุญสิทธิ์ และคณะ 

แรงบันดาลใจแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ       190 
 โดย พัชรา สินลอยมา 
การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE ส าหรับประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการทางสัตว์  203 

เศรษฐกิจของนิสิตช้ันปีท่ี 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดย ปริญทิพย์ วงศ์ไทย และคณะ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ       209 
 โดย ศศิวิมล ช่วยด ารง 
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สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง           หน้า 
อะเคื้อลาวเวียง           218 
 โดย วรรณา  แก้วกว้าง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   226 

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 
โดย ธธิธา เวียงปฏิ 

รูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    235 
 โดย อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ ,  สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี     245 

ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
โดย พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ,  สุรีย์พร สลับสี 

สภาวะเท้า ความรู้และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน      255 
ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
โดย เนตรนภา สาสังข์,  ทัศพร ชูศักดิ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศิลปะศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    261 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
โดย วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์ 

พืชผักพ้ืนบ้านและภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ     274 
 จังหวัดกาญจนบรุ ี
 โดย สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม และคณะ 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี     282 
 โดย สุรีย์พร  สลับสี,  พงษ์พัต  วัฒนพงศ์ศิริ 
การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ         290 
 โดย สิริลักษณ์  ดุริยประณีต และคณะ 
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่า   295 

สินค้ากรณีศึกษากลุ่มจักสาน ซอยเทศบาล 11 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 โดย แสงโสม ต้ังสินพูลเพ่ิม และคณะ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม   309 

ของชุมชน(พิธีสืบชะตาปลา) 
 โดย ประจวบ  ฉายบุ และคณะ 
การพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์เครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้       315 

โปรแกรม MATLAB 
 โดย วิภพ  ใจแข็ง และคณะ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศของนักศึกษา     319 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย ณรงค์  พันธุ์คง 
การพัฒนารูปแบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model      330 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 โดย น้ าฝน  แสงอรุณ และคณะ 
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สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง           หน้า 
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     342 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
 โดย พีรศุษย์  บุญมาธรรม และคณะ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น     353 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โดย อภิชัย คุณีพงษ์ และคณะ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา       359 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
โดย นาตยา ดวงประทุม 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      366 
กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
โดย รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ และคณะ 

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework       376 
ต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โดย ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่งหนึ่ง     353 

ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดย เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์

ผลการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21       392 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 โดย  สุธากร  วสุโภคิน 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา        400 

กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 โดย เศรษฐวุฒิ   พงษ์สะอาด 
การจัดการความรู้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย      410 

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
โดย อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ และคณะ 

การวิเคราะห์ภาพยนตร์ ฆ่า ไถ่ อ ามหิต ผ่านมุมมองของนักสตรีนิยม       422 
โดย มัณฑิรา สีด้วง, พราว อรุณรังสีเวช 

บทบาทของตัวละครผู้ด้อยในภาพยนตร์มาร์เวลสตูดิโอส์        428 
โดย กมลรัตน์ ไชยสุริยา, พราว อรุณรังสีเวช 

ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด    433 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 โดย  อัจฉรียา  โชติกลาง และคณะ 

บูรณาการหลักธรรมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว        440 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย กรุณา  มธุลาภรังสรรค์ 
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สารบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง           หน้า 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   447 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560 
 โดย อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ และคณะ 
การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดการเรียนการสอน      456 

ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

 โดย จักรพันธ์ กึนออย และคณะ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ      469 

เครือข่ายไร้สายระบบ 802.1x 
 โดย มนัส บุญเลิศ, อมร เจือตี๋ 
การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการกีฬาของนักศึกษา  สถาบันการพลศึกษา    477 
 โดย ยุวลักษณ์  เส้งหวาน และคณะ 
   ประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    483 

และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม 

โดย ทองใบ  ธีรานันทางกูร  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะกีฬายิงธนูส าหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา    488 

วิทยาเขตสมุทรสาคร 
โดย วัชรกัญจน์  หอทองล, หฤษนันท์  จันทร์ทอง 

วิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนหลักสูตรเปิดออนไลน์แบบมหาชน    496 
โดย วรุฒ บุญประยงค,์ ดนัย ดุสรักษ์ 
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