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บทคัดย่อ 
 เนื่องจากภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงอย่างภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่นั้นสามารถก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้ชมในวงกว้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ ช่ืนชอบตัวละครในภาพยนตร์เหล่านี้  ผู้ เขียนจึงเลือกวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่ผลิตโดย  

มาร์เวลสตูดิโอส์  ซึ่งมีกลุ่มแฟน ๆ จ านวนมากจากหลายประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวละครที่เป็นผู้ด้อย เช่น 
สตรี เพศท่ีสาม และคนผิวสี ซึ่งผู้เขียนพบว่าตัวละครเหล่านี้มีความสามารถ และหลายตัวมีความเก่ง มีความฉลาด แต่บทบาท
ของตัวละครบางตัวยังคงสอนการเหมารวม การแบ่งแยก การเหยียดเพศและเหยียดสีผิวอยู่ ผู้เขียนจึงแนะน าให้ผู้ผลิตสื่อและ
คนเขียนบท ให้บทบาทที่ดีขึ้น และมอบบุคลิกความเป็นผู้น าให้แก่ตัวละครเหล่านี้ เพื่อที่จะได้สอนผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชน ให้มีทัศนคติที่ดีและยอมรับในความเท่าเทียมกันของคนรอบข้าง ไม่เลือกปฏิบัติโดยแบ่งเพศและสีผิว 
ค าส าคัญ: ซูเปอร์ฮีโร่, ผู้ด้อย, ตัวละคร 
 

ABSTRACT 
 High- grossing films could send an impact to a large group of audiences, such as the fans of 
superhero films. The authors of this paper chose to discuss the roles of the minority characters in Marvel 
Studios films, because many people from many countries all around the world are the fans of these films. 
The minority characters in this case are women, people with LGBT identity, and people with color. The 
authors found that these characters had a certain level of capacity, supernatural power, and intelligence, 
but stereotype and identity discrimination were still portrayed. The authors suggest that media producers 
and script writers should provide a better role for these characters, such as leadership. This could help 
teach media audiences, especially young adolescents to have a positive attitude toward minority, accept 
the equality in the society, and not discriminate against people with different genders and colors. 
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บทน า 
  ผลกระทบจากสื่อถูกค้นคว้าและวิจัยในงานทางวิชาการจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่สามารถวัดระดับ
ได้ เช่น ความก้าวร้าว หลังจากรับชมสื่อที่มีความรุนแรง (Arunrangsiwed, Bunyapukkna, Ounpipat, & Inpayung, 2018) และ ความ
ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น หลังจากรับชมสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม  (Saleem, Anderson, & Gentile, 2012) การสร้างความเช่ือผิด 
ๆ ในเนื้อหาของสื่อบันเทิงเกี่ยวกับผู้ที่มีความด้อยทางสังคม เช่น คนผิวสี เพศทางเลือก คนพิการ และผู้หญิง เป็นประเด็นท่ีน่า
เป็นห่วงไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในภาพยนตร์ที่มีผู้ชมจ านวนมาก บทความวิชาการนี้จึงมุ่งวิเคราะห์สื่อโดยใช้มุมมองสตรีนิยม เพื่อ
ศึกษาว่าตัวละครในภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียงสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นท่ีน่าเรียนรู้ส าหรับเยาวชนมากน้อยเพียงใด  
 
 ปัจจัยเสี่ยงจากความรุนแรงในสื่อ 

 สื่อบันเทิงที่มีช่ือเสียงมีผลกระทบต่อผู้ชมจ านวนมาก เช่น เพลงของศิลปินช่ือดัง ภาพยนตร์ท าเงินระดับโลก และ
รายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมจ านวนมาก เป็นต้น ผู้ผลิตสื่อควรที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชม โดยผลิตสื่อท่ีมีเนื้อหา
ที่ดี ถึงแม้จะมีความรุนแรง แต่ควรแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อตัวละครในเรื่อง (Arunrangsiwed & Srisuk, 

2017) Plante และ Anderson (2017) พบว่าความรุนแรงในสื่อมีผลน้อยมากต่อการก่ออาชญากรรมในชีวิตจริง จึงไม่สามารถกลา่ว
ได้ว่าสื่อเป็นสาเหตุของความรุนแรง หากแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงเท่านั้น เช่นเดียวกันกับผลวิจัยที่พบว่าวิดิโอเกมส์ที่มีความรุนแรง
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ไม่ได้มีผลโดยตรงกับการก่ออาชญากรรม แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะวิดิโอเกมส์เหล่านี้ท าให้ผู้เล่นก้าวร้าว ( Markey, Markey, & 

French, 2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาผิวด าที่โปรดปรานการบริโภคสื่อที่มีความรุนแรง (Williams, Phillips, Stockdale, 

Holmgren, Wong, & Peterson, 2017) ในทางกลับกัน ในประเทศเยอรมนี มีอัตราการก่ออาชญากรรมน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
หลังจากจัดตั้งกฎระเบียบเพื่อควบคุมเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ (Friehe, Muller, & Neumeier, 2017) นอกจากนี้ Helfgott (2015) 
ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดมาจากการเลียนแบบวิธีการก่ออาชญากรรมในสื่อ การนี้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้การก่อ
อาชญากรรมที่สืบเนื่องมาจากการบริโภคสื่อที่มีความรุนแรงจะเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง แต่ถ้าเกิดขึ้นในครั้งหนึ่ ง ๆ จะก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งประเมินค่ามิได้ 
 
 การเหมารวมและเหยียดอัตลักษณ์ในสื่อ (Stereotype and Identity Discrimination) 
 นอกจากความรุนแรงในสื่อที่มีผลต่อความก้าวร้าวหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมนั้น สื่อยัง
สามารถสร้างความเช่ือให้แก่ผู้ชมได้ เช่น การเหมารวมจากลักษณะภายนอก อย่างที่เพศชายมักจะปรากฏในโฆษณาเกี่ยวกับ
การใช้รถยนต์ การบริโภคสุรา นาฬิกา และการท าธุรกิจ แต่เพศหญิงมักจะปรากฎในโฆษณาเครื่องส าอางค์ ข้าวของเครื่องใช้
ในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เกี่ยวกับการท าครัว (Popa & Gavriliu, 2015) ในละครโทรทัศน์มีเนื้อหาที่ท าให้เกิดการเหมา
รวมเกี่ยวกับเพศหญิงเช่นกัน คือ ในละครประเทศบราซิล ตัวละครเพศหญิงมักจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และ
พวกเธอมักจะหาทางออกโดยการหนีไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายที่ไม่ท าร้ายเธอ  ถึงแม้ว่าสื่ อจะแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจ
แก้ปัญหาของผู้หญิง แต่ผลลัพธ์ก็คือ ตัวละครหญิงไม่สามารถอยู่ได้โดยไร้ซึ่งคู่ชีวิตเพศชาย (Joyce & Martinez, 2017) 

เรื่องการเหยียดเพศหรือการสร้างความเชื่อเกี่ยวกับเหมารวมทางเพศ มิใช่ปัญหาเดียวท่ีถูกค้นพบในการวิจัยสื่อ  การ
เหมารวมจากสีผิวและชนช้ันยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สามารถสร้างทัศนคติที่ไม่ดีในผู้ชมที่มีต่อคนผิวด า เช่น ความไม่เท่าเทียม
กันของคนผิวขาวและคนผิวด าในภาพยนตร์ ซึ่งผู้ผลิตสื่อบางคนได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้มากจนก่อให้เกิดการ “ตาบอด
สี” (Colorblind) การนี้ท าให้ตัวละครผิวสีจะมีลักษณะอุปนิสัยกลายเป็นคนผิวขาว (Smith, 2013) และนักวิชาการยังพบว่าตัว
ละครชาวเอเซียยังถูกแทนที่ด้วยคนผิวขาว อย่างที่เห็นในภาพยนตร์เรื่อง The Last Airbender (2010) (Lopez, 2012) และ 
ภาพยนตร์เรื่อง The Great Wall (Zhang, 2017) ปัญหาที่เกี่ยวกับเพศท่ีสาม หรือเพศทางเลือกก็สามารถพบได้ในภาพยนตร์ อย่าง
ที่ Martinez (2015) ได้ยกตัวอย่างตัวร้ายในการ์ตูนที่มักจะมีลักษณะเหมือนผู้ชายเพศทางเลือก เช่น ตุ๊ด และ กระเทย การสร้าง
ตัวละครที่มีลักษณะเช่นนี้ สามารถท าให้ผู้ชมการ์ตูนเหล่านี้เชื่อว่าผู้ชายเพศทางเลือกเป็นคนไม่ดี และจากท่ีทราบกันโดยทั่วไป
ว่าผู้ชมการ์ตูนมักเป็นเยาวชน ซึ่งจะสามารถซึมซับค าสอนจากสื่อ เช่ือในสื่อ ได้มากกว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์จากโลก
ภายนอกมาดีแล้ว 

 
ผลของการเหยียดอัตตลักษณ์ (Effect of Identity Discrimination) 
จากการที่สื่อบางชนิด แสดงให้ผู้ชมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสื่อส าหรับเพศอะไร หรือส าหรับคนอายุเท่าไร การที่

ผู้ชมเพศชายที่เป็นผู้ใหญ่ไปเสพสื่อส าหรับเด็กผู้หญิงจึงถูกดูถูกเหยียดหยามจากผู้ชายด้วยกัน ( Jones, 2015) จากตัวอย่างใน
ข้างต้น เป็นการเหยียดอัตตลักษณ์หรือตัวตนท่ีไม่ถาวร เพราะความชอบสื่อบันเทิงนั้นสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆ เช่น เสพสื่อ
ชนิดหนึ่ง ๆ จนเบื่อ จึงหันไปเสพสื่ออื่น แต่อัตตลักษณ์หรือตัวตนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือสีผิวแต่ก าเนิด Rios, Wheeler, 

และ Miller (2012) พบว่า คนผิวสีจะรู้สึกกังวล ไม่แน่นอนไม่แน่ใจ เมื่ออยู่ร่วมกับคนผิวขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดความ
ภาคภูมิใจได้จากการกระท าของคนรอบข้างที่มีต่อตนเอง (Explicit Self-esteem) Mabin (2016) ยังพบว่า นักศึกษาผิวสีมีความ
สบายใจที่จะสื่อสารกับผู้สอนผิวสี มากกว่าที่จะสื่อสารกับผู้สอนผิวขาว แม้ว่าสีผิวของนักศึกษากับผู้สอนผิวสีนั้นจะเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันก็ตาม  ผู้ที่มีความด้อย (Minority) มิได้รู้สึกยอมให้ตนเองเกิดความกังวลหรือถูกเหยียดหยามเสมอไป อย่างที่พบ
ในข่าวว่ามีการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกัน ผู้ที่เป็นแฟน ๆ ของสื่อ ยังประท้วงโดยการสร้างเว็บไซต์ ( Lopez, 

2012) และบ้างเขียนนิยายเพื่อให้ตัวละครเพศชายที่มักมีบทบาทเป็นผู้กระท าหรือรุกรานคนอื่น (Active) ได้มีบทบาทเป็นฝ่าย
ถูกกระท าบ้าง (Passive) (Arunrangsiwed, Ounpipat, & Cheachainart, 2018) 

ปริมาณของสื่อท่ีผู้บริโภคแต่ละคนนั้นมีความแตกตา่งกันออกไป และใช้ระดับความตั้งใจท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างผู้
ที่เป็นแฟนของสื่อบันเทิง จะมีความตั้งใจในการรับชม และอาจใช้ทักษะความรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่านักวิชาการหรือบุคคลที่ไม่ได้
ชอบสื่อนั้น ๆ พฤติกรรมการชมรายการละครโทรทัศน์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนั้นเกิดขึ้นในผู้ชมจ านวนมาก และเกิดจาก
ความสนุก ความเป็นแฟน และความต้องการที่จะดูในปริมาณที่มากพอเมื่อเทียบกับผู้อื่นที่เป็นแฟนของรายการเดียวกัน (Shim 

& Kim, 2018) ดังนั้นผู้เขียนบทความนี้จึงแสดงความเป็นห่วงผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแฟน ๆ ของสื่อ นักวิชาการควรที่จะ
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ป้องกันเยาวชนมิให้รับอิทธิพลทางลบจากสื่อ (Ferguson & Beresin, 2017) และหากพวกเขาไม่สามารถท าได้โดยตรง อย่างน้อย
พวกเขาควรที่จะให้ค าแนะน าต่อผู้ผลิตสื่อ ผู้เขียนบทความนี้ได้เลือกวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่ผลิตโดยมาร์เวลสตูดิ
โอส์ ซึ่งมีบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์เป็นเจ้าของ เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่มีความโด่งดัง และมีกลุ่มแฟนเป็นจ านวนมากจากหลาย
ประเทศทั่วโลก ซึ่งตัวละครที่เลือกมาวิเคราะห์นั้น เป็นผู้ที่มีความด้อย (Minority) เพื่อจะหาว่าตัวละครเหล่านี้ได้รับบทบาทที่
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 

 การวิเคราะห์ตัวละคร 
 ตัวละครเพศหญิง 

แบล็ควิโดว์ (Black Widow) เป็นตัวละครที่มีความฉลาด มีอุปกรณ์ช่วยในการต่อสู้ และมีฝีมือเมื่อเทียบว่าเธอเป็น
มนุษย์ธรรมดา มิได้มีพลังเหนือธรรมชาติใด ๆ แต่บทบาทของเธอกลับเป็นเพียงตัวประกอบ คอยช่วยเหลือตัวเด่นที่เป็นเพศ
ชาย เป็นลูกทีมมากกว่าที่จะเป็นผู้น า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบทตัวประกอบที่ไว้เสริมบทของตัวละครเพศชายผิวขาว  การนี้
แตกต่างจากตัวละครชายที่มีลักษณะดังกล่าวซึ่งผู้เขียนได้คิดถึงแบทแมน (Batman) ที่เป็นหัวหน้าทีมจัสติซ ลีก (Justice League) 
และ โรบิน (Robin) ที่เป็นหัวหน้าทีมของทีม ทีนไททันส์ (Teen Titans) โดยทั้ง แบทแมน และ โรบิน เป็นคนธรรมดาที่มีความ
ฉลาดและมีความสามารถด้านอุปกรณ์เช่นกัน แต่แตกต่างจากแบล็ควิโดว์ (Black Widow) คือเพศของพวกเขา  แสดงให้เห็นว่า
วงการหนังสือการ์ตูน อาจมองว่าตัวละครเพศชายสามารถเป็นผู้น าได้ด้วยคุณสมบัตินี้แต่ไม่ใช่ส าหรับผู้หญิง 

เฮล่า (Hela) บทบาทของตัวละครเฮล่า เป็นเทพเจ้าเพศหญิงที่เป็นตัวร้าย ต้องการความเป็นใหญ่ มุ่งแก้แค้น ซึ่งใน
ภาพยนตร์เรื่อง Thor: Ragnarok แสดงให้เห็นว่าเดิมทีโอดิน (Odin) ซึ่งเป็นบิดาของเธอมีความโหดร้ายเหมือนกับเธอ แต่ภายหลัง
โอดิน (Odin) กลับตัวกลับใจ ซึ่งความแตกต่างนี้สอนผู้ชมว่าผู้ชายที่มีอ านาจ แม้จะเคยใช้อ านาจในทางที่ผิดก็ยังส านึกได้ แต่
ผู้หญิงท่ีมีอ านาจต่างหากที่ไม่สามารถส านึก มีความน่ากลัว ควรหลีกเลียง และถ้าเป็นไปได้ควรกีดกันเพศหญิงไม่ให้มีต าแหน่ง
สูงในองค์กร  บทบาทของ Hela คล้ายกับภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์สมัยก่อนปี 2009 ที่สร้างจากนิยาย The Brothers Grimm 

ซึ่งสร้างความเชื่อในทางลบเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีอ านาจ (พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์, 2559) 
ตัวละครเพศทางเลือก 
แกรมมาสเตอร์ (Grandmaster) เป็นตัวร้ายที่มีบทบาทท าให้ผู้ชมรู้สึกตลก เป็นผู้ปกครองดินแดนที่มีแต่ขยะ หา

ความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ในภาพยนตร์ Thor: Ragnarok ตัวละครตัวนี้เป็นเพศชาย แต่การแสดงออกทางกายและการแต่ง
กายเหมือนเพศที่สาม สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Martinez (2015) ที่ตัวละครตัวร้ายในการ์ตูนมักมีลักษณะคล้ายตุ๊ด และ
จากที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าภาพยนตร์หลายเรื่องได้ใช้ตัวละครเพศที่สามสร้างความตลกเรียกเสียงหัวเราะ บทบาทดังกล่าวถือ
เป็นการเหยียดเพศทางเลือก และผู้เขียนบทความนี้ยังตีความว่าเป็นการเหยียดเพศหญิงอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ชายที่มีการ
แสดงออกคล้ายผู้หญิงจะถูกดูถูก แต่ตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่มีการแสดงออกคล้ายผู้ชาย ที่ปรากฏในภาพยนตร์แนวต่อสู้ (Action) 

หลายเรื่องที่ถูกมองว่าเก่งและสุขุม เมื่อพิจารณาร่วมกัน ท าให้ทราบว่าการมีบุคลิกแบบผู้หญิงจะถูกดูถูก แต่การมีบุคลิกแบบ
เพศชายจะถูกยกย่อง 

โลกิ (Loki) ในหนังสือการ์ตูน โลกิมีการเปลี่ยนเพศตนเองบ่อยกว่าในภาพยนตร์ สามารถถูกพิจารณาได้ว่าเป็นตัว
ละครหลายเพศ ส่วนในภาพยนตร์การแสดงออกมีความคล้ายตุ๊ด เช่นเดียวกันกับตัวละคร แกรมมาสเตอร์  บทบาทของเขาคือ
หลอกลวง เอาตัวรอด มุ่งร้าย และหาประโยชน์ส่วนตน เป็นการสร้างความเช่ือแบบเหมารวมในทางลบใ ห้กับคนที่มีเพศ
ทางเลือก 

ตัวละครผิวส ี

แบล็กแพนเทอร์ (Black Panther) เป็นตัวละครที่มีการเชื่อมโยงคนผิวด ากับสัตว์ป่าท่ีดุร้าย อาจถูกตีความได้ว่าผู้ที่สร้าง
ตัวละครมองว่าคนผิวด ามีค่าน้อยกว่ามนุษย์ การมีค่าน้อยกว่ามนุษย์ทั่วไปคือการที่ชาวอเมริกันสมัยโบราณมองว่าคนผิวด าเป็น
ทาส  ถึงแม้ว่าเมืองวากันดา (Wakanda) จะมีความทันสมัยแต่ประชาชนก็ยังมีความเช่ือและประเพณทีี่ดูลา้หลงั นอกจากน้ี เมื่อง
วากันดายังเป็นสถานที่สังหารหมู่คนผิวด าในภาพยนตร์ Avengers: Infinity War อีกด้วย เป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงคุณค่าชีวิตของ
คนผิวสี 

ฟอลคอน (Falcon) และ วอร์แมชชีน (War Machine) ตัวละครเหล่านี้เป็นตัวละครผิวสีที่มีบทบาทเพียงตัวประกอบ
เท่านั้น มีส่วนช่วยในการตัดสินใจและมีความเป็นผู้น าน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากในหนังสือการ์ตูนที่ฟอลคอน หรือแซม วิวล์สัน 
(Sam Wilson) นี้ได้กลายเป็นกัปตันอเมริกา (Captain America) และทีมอเวนเจอร์ส (Avengers) มีความหลากหลาย (Diversity) โดย
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สมาชิกมาจากต่างศาสนา ต่างเพศ ต่างผิวสี ซึ่งถึงแม้จ านวนผู้อ่านหนังสือการ์ตูนจะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ชมภาพยนต์ที่
สร้างโดยมาร์เวลสตูดิโอส์ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในภาพยนต์เหล่านี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ตัวละครที่เป็นผู้ที่มีความด้อย ไม่ว่าจะเป็นสตรี คนเพศที่สาม หรือคนผิวสีนั้น ยังมีบทบาทยึดติดกับการเหมารวม 
(Stereotype) อยู่มาก และการเหมารวมเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเสมอไป หากแต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาในการ
ผลิตสื่อบันเทิง เช่น แม่มดมีอ านาจและใช้อ านาจในทางที่ผิด ตัวร้ายเป็นเกย์ และ คนผิวสีมีความคล้ายคลึงกับสัตว์ป่า การซึม
ซับความเช่ือเกี่ยวกับการเหมารวมเหล่านี้จะท าให้บุคคลหนึ่ง ๆ ปฏิบัติต่อผู้ที่มีความด้อยอย่างไม่เหมาะสม หรือมีทัศนคติเชิง
ลบต่อพวกเขา (พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา , 2560) และในด้านของตัวผู้ที่มีอัตตลักษณ์เหล่านี้ อาจเกิดความกังวล
ใจเมื่อได้อยู่ร่วมกับผู้ที่อาจเหยียดเพศและผิวของตน ดั่งงานวิจัยของ Rios, Wheeler, และ Miller (2012) ผู้ผลิตภาพยนตร์มาร์
เวลสตูดิโอส์ อาจปฏิเสธความผิดเหล่านี้ว่าตัวละครดังกล่าวถูกสร้างก่อนภาพยนตร์จะถูกผลิตขึ้นหลายสิบปีแล้ว ผู้ก าหนด
บทบาทหรืออุปนิสัยของตัวละครมิใช่ผู้ก ากับหรือผู้เขียนบทของภาพยนตร์ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความนี้มิได้มี
ความคิดเห็นเช่นนั้น เพราะเรื่องราวและบทบาทตัวละครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้มิใช่ประวัติศาสตร์ที่
จ าเป็นต้องหาหลักฐานมายืนยันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่า การเปลี่ยนแปลงบทของตัวละครที่เห็นได้ชัดคือในภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่อง Batman: Gotham by Gaslight ที่ต ารวจดีอย่าง กอร์ดอน (Gordon) กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง หรือในภาพยนตร์ Lego 

DC Super Hero Girls: Brain Drain ที่เปลี่ยนตัวละครซูเปอร์ฮีโร่หญิงต่างวัย ให้มีอายุเท่า ๆ กันทุกคนและเรียนอยู่ในโรงเรียน
เดียวกัน  
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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 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 3 

 

เจ้าของ  : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จัดท าโดย : ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   เลขที่ 70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
   71000 
 
บรรณาธิการ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล 
  อาจารย์ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา 
  อาจารย์สุทัศน์ ก ามณี 
 
รายช่ือผู้ทรงวุฒ ิ 
ผศ.ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
รศ. ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท 
ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ผศ.ดร.สุนทร เทียนงาม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดชัยนาท 
ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรรีรัช  จังหวัดราชบุรี 
ดร.วัลทณี นาคศรีสังข์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรรีรัช  จังหวัดราชบุรี 
ดร.วิราวรรณ คล้ายหิรัญ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดราชบุรี 
ดร.นงนุช วงศ์สว่าง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดราชบุรี 
ดร.ณัฎฐวรรณ ค าแสน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 
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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การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภมูภิาคตะวันตก หน้า 5 

 

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 
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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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