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บทความฉบบัเตม็ :  การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8 
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ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา  กาหยี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ  ประสารการ 

กองบรรณาธิการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จุตรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ ารุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงส ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ  ลือวานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  พรหมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ 
 ดร.ดวงรัตน์  โกยกิจเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก   จ านวน 80 คน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายใน    จ านวน 26 คน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล  พรหมสะอาด  
 ดร.ดวงรัตน์  โกยกิจเจริญ 
 นางสาวประไพพิมพ์  สุรเชษฐคมสัน 
 นางอารยา  โพธิ์ทอง 
 นางสาวเลอลักษณ์  แก้วคงสุข 
 นางสาวพรทิพย์  ช่วยบ ารุง 

ฝ่ายด าเนินการ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
  โทรศัพท์.  0-7621-1959 ต่อ 7410  โทรสาร. 0-7621-1778 
  Email: researchpkru@gmail.com  Web site: http://research.pkru.ac.th 



   
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวตัน์” 
 

 

-ก- 
 

บทบรรณาธิการ 

รายงานอันสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดท าข้ึนเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 8 จัดข้ึนในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งด าเนินการ
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมือและขยายขอบเขตในการพัฒนางานวิจัยให้กว้างย่ิงข้ึน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใคร่ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วนร่วมในการประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8  
 
  
 

  
 ผศ.ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ค าน า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืนสู่โลกาภิวัตน์” (Research and 
Innovation for Globalization) ในวันที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่าน้ีได้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเพ่ือ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต 
นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ย่ังยืน และตอบสนองความ
ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติฉบับน้ีประกอบด้วย บทความฉบับเต็มจากผลงานวิจัย 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มการศึกษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์  

ส าหรับการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งน้ี ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีจากความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ขอขอบคุณนักวิจัย คณะท างาน ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับน้ีคงอ านวยประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องตามสมควร 
 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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โครงการ 
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์” 
“Research and Innovation for Globalization” 

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
1. หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการ
สนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์
งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน  
    เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่าน้ีได้ไปใช้ประโยชน์ และ เผยแพร่ใน
วงวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และ
นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  การพัฒนาต่อยอด
งานวิจัย ตลอดจน พัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ย่ังยืน และตอบสนอง
ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง  
 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือน าเสนองานวิจัยทางการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษา สังคมและชุมชน  

2) เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เก่ียวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจน
ข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะท าให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือรวบรวมบทความทาง
วิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ  และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดข้ึนในนักวิจัย 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

3 ) เพ่ือพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา  
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่ 
2) ผู้ใช้งานวิจัยสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้มากข้ึน 
3) นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ น าไปสู่การสร้างเครือข่ายงานวิจัย 
4) งานวิจัยทางการศึกษาที่ผลิตข้ึนใหม่ จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย ในการพัฒนา 
5) นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะการน าเสนองานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่อสาธารณชนมากข้ึน 

4. วัน เวลา และสถานที ่ 
ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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5. ขอบข่ายการน าเสนอผลงานวิจัย  
เป็นการน าเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ในด าเนินการ) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 3 สาขา ดังน้ี 

1) สาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ  2) สาขาการศึกษา 
3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
6. รูปแบบการประชุม  

1) การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
2) การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 10 นาที 
3) การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์หรือนิทรรศการ (Poster Presentation) 

 
7. เป้าหมาย  

1) น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ประมาณ 30 เรื่อง  
2) นักวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่ต้องการท าวิจัย และ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 250 คน  
3) สนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยจากภาครัฐ เอกชน ให้เป็นเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ

ร่วมมือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต  
 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

9.แผนและปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ 
วันที่ 1 ก.ย. 2559     เปิดรับบทความฉบับเต็ม  
วันที่ 17 ต.ค. 2559  ปิดรับบทความฉบับเต็ม  
วันที่ 18 ต.ค. – 4 พ.ย. 2559 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 
วันที่ 5 – 21 พ.ย. 2559  ส่งบทความให้นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  

ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
วันที่ 13 พ.ย. 2559   ส่งบทความฉบับแก้ไขและไฟล์การน าเสนอ 
    มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
วันที่ 27 พ.ย. 2559   ประกาศรายชื่อ ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกให้น าเสนอ 
    ผลงานทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ 
วันที่ 15 ธ.ค. 2559  การประชุมวิชาการ  
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คร้ังที่ 8 

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์” 
“Research and Innovation for Globalization” 

วันท่ี  15 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผศ.ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล 
09.15 – 09.30 น.  พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย  เดชอมรธัญ 
09.30 – 10.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา  กาหยี 
10.00 – 12.00 น.  รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืนสู่โลกาภิวัฒน์”   

โดย ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น.  น าเสนอผลงานวิจัย แบ่งกลุ่มตามสาขา 

พร้อมทั้งชมนิทรรศการ และโปสเตอร์ผลงานวิจัย 
 
 
หมายเหตุ : 

1. การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จัดแสดงบริเวณลานอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 4 ในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
2. ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
การประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คร้ังที่ 8 

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์” 
“Research and Innovation for Globalization” 

วันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 
การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

 กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกจิ 1 ห้องน าเสนอ 1 
 กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกจิ 2 ห้องน าเสนอ 2 
 กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกจิ 3 ห้องน าเสนอ 3 
 การศึกษา 1 ห้องน าเสนอ 4 
 การศึกษา 2 ห้องน าเสนอ 5 
 การศึกษา 3 ห้องน าเสนอ 6 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้องน าเสนอ 7 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ห้องน าเสนอ 8 

 
หมายเหตุ 

- บันทึกและตรวจสอบ File Powerpoint ที่จะใช้น าเสนอ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไว้ให้ ในวันที่น าเสนอ ในเวลา 08.30 – 10.00 น. ณ บริเวณจุดให้บริการหน้าห้องพิธีเปิด 

- ก าหนดเวลาในการน าเสนอ 10 นาที และส าหรับการตอบข้อซักถามรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 10 นาที 
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กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 ห้องน าเสนอ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชริวัฒน์ นิจเนตร  
  2. ดร.พจนีย์ ทรัพย์สมาน  
 
ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 

1 A01OA16015 13.00-13.20 น. คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย 
สาขาหาดใหญ่ใน 

วารีพร  ชูศร ี

2 A02OA16026 13.21-13.40 น. การท าขนมลากับเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์ 
ต า บ ล หู ล่ อ ง  อ า เ ภ อ ป า ก พ นั ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

อนุชาต  หีบเพ็ชร 

3 A03OA16027 13.41-14.00 น. แนวทางการสื่อสารแบรนด์ผ่านอัตลักษณ์ความเป็น
คนใต้ในสื่อมิวสิควิดีโอ : กรณีศึกษาบ่าววี  
และบิว กัลยาณี 

เสริมศักด์ิ  ขุนพล 

4 A04OA16033 14.01-14.20 น. การเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

ประสงค ์ โตนด 

5 A05OA16076 14.21-14.40 น. ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ
กะลามะพร้าวบ้านท่าสาป   ต าบลท่าสาป  
จังหวัดยะลา 

ปิยะดา  มณีนิล 

6 A06OA16088 14.41-15.00 น. ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ
เสื้อผ้าสตรีมุสลิม ต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา 

อับดุลเราะห์มาน  สาและ 

7 A07OA16107 15.01-15.20 น. วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ภาวินี  จันทร์พุ่ม 

8 A08OA16120 15.21-15.40 น. โปเกม่อน โก : พื้นที่ปฏิบัติการและการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม ในกระแสทุนนิยมออนไลน์ 

ประค าคุณ  คงฤทธิ ์

9 A09OA16154 15.41-16.00 น. การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินโดยภาคประชาชนพื้นที่
ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

วิวัฒน์  ฤทธิมา 

10 A10OA16178 16.01-16.20 น. พฤติกรรมสารสนเทศทางด้านอาเซียนของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พงศ์ศักด์ิ  สังขภิญโญ 

รับเกียรติบัตร 

 
  



   
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวตัน์” 
 

 

-ซ- 
 

กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2 ห้องน าเสนอ 2 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา วีระกิจ 
  2. ดร.วิญญู  วีรยางกูร 
 
ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 

1 B01OA16019 13.00-13.20 น. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการ
จัดจ าหน่ายผักอินทรีย์ 

จักรพงษ์  สุขพันธ ์

2 B02OA16021 13.21-13.40 น. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ อ าเภอสันทราย แม่ริม แม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ประภาพร  กิจด ารงธรรม 

3 B03OA16039 13.41-14.00 น. ปัจจัยการพิจารณารับงานท าบัญชีของส านักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธนวรรณ  แฉ่งข าโฉม 

4 B04OA16040 14.01-14.20 น. การน าแนวคิดการควบคุมภายในทางการบัญชี มาใช้
ในการจัดท างบการเงินของผู้ท าบัญชีในเขตพระโขนง 
บางนา และจังหวัดสมุทรปราการ 

ธนวรรณ  แฉ่งข าโฉม 

5 B05OA16053 14.21-14.40 น. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษและ
ผักไฮโดรโปนิกส์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเขตอ าเภอเมือง
ขอนแก่น 

ทายวฒุ ิ โพธิ์ทองแสงอรุณ 

6 B06OA16072 14.41-15.00 น. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์
แปรรูปน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

สัสดี  ก าแพงดี 

7 B08OA16106 15.01-15.20 น. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
รายย่อย ในจังหวัดภูเก็ต 

จิตสุภา  เมืองแมน 

8 B09OA16138 15.21-15.40 น. การศึกษาแนวทางการจัดการด้านอุปทานเกี่ยวกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย 

ชณทัต  บุญรัตนกิตติภูมิ 

9 B10OA16149 15.41-16.00 น. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพจากสับปะรด กรณีศึกษา 
น้ าหมักชีวภาพ ตราเด็กสะอาด 

ชัยณรงค์  ทองทาบ 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 3 ห้องน าเสนอ 3 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล 
  2. ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ 
 
ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 C01OA16024 13.00-13.20 น. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ

สงขลาเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 
เชิดชัย  อ๋องสกุล 

2 C02OA16025 13.21-13.40 น. การศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
(ภูเก็ต พังงา กระบี่) 

อนุศรา  สาวังชัย 

3 C03OA16032 13.41-14.00 น. ภูมินามหมู่บ้านในต าบลนาทราย อ า เภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาณุพงศ ์ กันไพเราะ 

4 C04OA16047 14.01-14.20 น. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและ
อิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ศุภิกา  นิรัติศัย 

5 C05OA16113 14.21-14.40 น. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนกรือเซะ 

ฮาริส  ดอกา 

6 C06OA16124 14.41-15.00 น. ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรธุรกิจท่องเที่ยว สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ซูซนั  หามะ 

7 C07OA16136 15.01-15.20 น. ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทะเลหมอกยอดเขา
ไมโครเวฟ ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 

สินีนาฏ  ไชยชนะ 

8 C08OA16155 15.21-15.40 น. การยอมรับและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Flashpacker ในประเทศไทย 

ปรเมษฐ์  ด าช ู

9 C09OA16168 15.41-16.00 น. พฤติกรรมการท่องเที่ยวและศักยภาพการท่องเที่ยว
ของชุมชนบางปู ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี 

นูรูฮิลมี  แซะ 

10 C10OA16176 16.01-16.20 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้านโคกโก่ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปิยะนุช  บุญเย็น 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มการศึกษา 1 ห้องน าเสนอ 4 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  เงียบประเสริฐ 
  2. ดร.บัณฑิต  อันยงค์ 

ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 D01OB16010 13.00-13.20 น. การประเมินความพึงพอใจในการเข้าค่ายสร้างสื่ อ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ธีรศาสตร ์ คณาศร ี

2 D02OB16055 13.21-13.40 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวคิดมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่องกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทฤษฎีห้องเรียนกลับ
ด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 

อัครินทร์  ทองขาว 

3 D03OB16059 13.41-14.00 น. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์ 

4 D04OB16077 14.01-14.20 น. การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาเศษส่วน  ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบ KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

บุษราภรณ์  สุเหร็น 

5 D05OB16078 14.21-14.40 น. การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหารโดยใช้
แบบฝึกทักษะ ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
จังหวัดภูเก็ต 

วันทิวา  แซ่ซี 

6 D06OB16092 14.41-15.00 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เ รื่ อ งพื้ นที่ ผิ ว และปริ ม าตร  ของ นัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน 

ศรัญญา  ฉิมปลอด 

7 D07OB16093 15.01-15.20 น. การพัฒนาทักษะ การบวก การลบ การคูณและการ
หารจ านวนเต็ม ที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน(BBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
โรงเรียนเชียรใหญ่ 

ฐิตินันท์  ปิ่นแก้ว 

8 D08OB16110 15.21-15.40 น. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยใช้วิธีการแบบเปิด 

กตัญญุตา  บางโท 

9 D09OB16141 15.41-16.00 น. ความสัมพันธ์ในปัจจัยด้านการบริหารกับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

บารีนา  มะแซ 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มการศึกษา 2 ห้องน าเสนอ 5 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร. อดุล นาคะโร 
  2. ดร. บรรณกมล ทิพย์รัตน์ 

ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 E01OB16002 13.00-13.20 น. ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นัทธพงศ์  ส่งอ าไพ 

2 E02OB16011 13.21-13.40 น. การพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 
1/3 โรงเรียนตันติวัตร โดยใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูป 

จุฬาลักษณ์  สุตระ 

3 E03OB16048 13.41-14.00 น. การใช้เทคนิคการเติมข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

อรชพร  ร่วมสนิท 

4 E04OB16065 14.01-14.20 น. การศึกษาการใช้งานมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลใน
โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

เรืองศักด์ิ  จันทร์ต่าย 

5 E05OB16079 14.21-14.40 น. การสร้างชุดกิจกรรมร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปัทธิยาพร  รูปคม 

6 E06OB16097 14.41-15.00 น. การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการเขียน
เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

สัจจานนท์  ชุมวาส 

7 E07OB16101 15.01-15.20 น. พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษารายวิชาการบริหารและ 
การประเมินผลโครงการ 

เบญจพร  จันทรโคตร 

8 E08OB16104 15.21-15.40 น. การพัฒนาสื่อความจริงเสมือนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ 
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ 

9 E09OB16121 15.41-16.00 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

จันจิรา  นาคากูล 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มการศึกษา 3 ห้องน าเสนอ 6 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา วิริยมานุวงษ์ 

ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 F01OB16004 13.00-13.20 น. การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส โดยใช้โปรแกรมฝึก

พิมพ์ดีดร่วมกับการเรียน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนบ้านทวด
ทอง 

เจนจิรา  ขุนสิทธิ ์

2 F02OB16028 13.21-13.40 น. ผลการใช้หลั กกา รถ่ า ยโอนข้อมูล เพื่ อพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปุญธิดา  จิตต์รัตน์ 

3 F03OB16066 13.41-14.00 น. การศึกษาการสร้างโรงผลิตมวลรวมหยาบจากเศษ
เสาเข็มคอนกรีต กรณีศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี 

เรวัต  แก้วมุกดา 

4 F04OB16086 14.01-14.20 น. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาจีน 

มนาภรณ์  น้ าทอง 

5 F05OB16153 14.21-14.40 น. สภาพและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนรัฐบาล 

พิชัย  เเก้วบุตร 

6 F06OB16156 14.41-15.00 น. สภาพการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนของครูระดับ
ประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

ทัศชา  คาหะปะนะ 

7 F07OB16162 15.01-15.20 น. รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ 
ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จิตติขวัญ  ภู่พันธ์ตระกูล 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1  ห้องน าเสนอ 7 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ บัวทอง 
  2. ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 G01OC16007 13.00-13.20 น. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สวนสมรม 

เพื่อปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน : 
กรณีศึกษา กลุ่มลูกขุนน้ า หมู่บ้านคีรีวง 

อรพรรณ  อ านวยศิลป์ 

2 G02OC16016 13.21-13.40 น. การประยุกต์ใช้โปรแกรม CAD ZONE เพื่อจ าลอง
อุบั ติเหตุการชนต้นไม้ของรถยนต์บนทางหลวง
หมายเลข 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เอกลักษณ์  กาญจนเพ็ญ 

3 G03OC16022 13.41-14.00 น. นวัตกรรมแนะน าการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชน่ัง
รถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ 

สุนิษา  คิดใจเดียว 

4 G04OC16046 14.01-14.20 น. การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยการใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด 

เกรียงศักด์ิ  รักภักดี 

5 G05OC16083 14.21-14.40 น. สื่อการสอนแบบสาธิตการสร้างงานแอนนิเมชันด้วย
การใช้โปรแกรม Adobe Flash 

นิธิพร  วรรณโสภณ 

6 G06OC16085 14.41-15.00 น. การศึกษาและพัฒนารถฟอร์มูลล่าไฟฟ้า กรณีศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ภาสกร  พันธุ์โอภาส 

7 G07OC16087 15.01-15.20 น. ระบบเครือข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet 
บนเครื่ องคอมพิว เตอร์ ต้ั ง โ ต๊ะ ด้วยเทคโนโล ยี
เวอร์ชวลไลเซชั่น 

นิอัฟฟาน  บินนิโซะ 

8 G08OC16115 15.21-15.40 น. การยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวด าพันธุ์
พื้นเมือง  ในต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

ปริยากร  บุญส่ง 

9 G09OC16128 15.41-16.00 น. ระบบนับเวลาถอยส าหรับโคมสัญญาณไฟจราจร อลงกรณ์  พรมที 

10 G10OC16160 16.01-16.20 น. การประยุกต์โปรแกรมน าระบบกลับคืนสู่สภาพปกติ
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับภาคเหนือ 

เอกสิทธ์ิ  มหรรฆสุวรรณ 

11 G11OC16173 16.21-16.40 น. การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ด้วยเอไพรออริ 

บัญชา  เหลือผล 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 2 หอ้งน าเสนอ 8 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ 
  2. รองศาสตราจารย์ สรุพล มนัสเสร ี

ล าดับ รหัสน าเสนอ เวลาน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 H01OC16003 13.00-13.20 น. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคอีสุกอีใสโดยการรณรงค์ให้ความรู้ 
อนุวัตร  จิรวัฒนพาณิช 

2 H02OC16030 13.21-13.40 น. ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่
ภาคใต้ของประเทศไทย  และประเทศมาเลเซีย 

รุสมาดี  สะบูดิง 

3 H03OC16041 13.41-14.00 น. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของต้นกก  
เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร 

ชาติชาย  จันทร์ประทปี 

4 H04OC16044 14.01-14.20 น. การสร้างชุดควบคุมหน้าต่างบานเลื่อนเปิดปิด
อัตโนมัติส าหรับห้องเก็บอุปกรณ์ 

ปองพล  แสนสอน 

5 H05OC16050 14.21-14.40 น. เน้ือดินปั้นเซรามิกจากส่วนผสมของตะกอนดิน
ประปาและเถ้าแกลบเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียม
ส าหรับตกแต่งอาคาร 

สนิท  ปิ่นสกุล 

6 H06OC16071 14.41-15.00 น. ระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับการปลูกพืช 
แบบอควาโปนิกส์ 

จุไรรัตน์จินดา  อรรคนิตย ์

7 H07OC16091 15.01-15.20 น. การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ร่วมกับการสังเคราะห์แสง
จากหลอดไฟแอลอีดี 

ณัฐพงศ์  บุตรธนู 

8 H08OC16148 15.21-15.40 น. การประเมินคุณภาพของชุดสกัดดีเอ็นเอที่หมดอายุ
การใช้งานเกินกว่า 3 ปี 

อภิชาติ  พันชูกลาง 

9 H09OC16159 15.41-16.00 น. การเรียนรู้ของเครื่องส าหรับการจ าแนกการปลูกพืช
ระบบไฮโดรโพนิคส์ 

กฤติยาภรณ์  คุณสุข 

10 H10OC16174 16.01-16.20 น. การประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกลจาก
ดาวเทียมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้ง 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ธิดารัตน์  ค าล้อม 

รับเกียรติบัตร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์” 
“Research and Innovation for Globalization” 

วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

กลุ่มที่ 1 สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ล าดับ รหัสน าเสนอ เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 X01PA16035 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง “โปรแกรม 3ds 

Max เบื้องต้น” ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มุขนิชกานต์  อุประ 

2 X02PA16036 การสร้างสรรค์ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติ ไพฑูรย ์ ทองดี 

3 X03PA16042 การศึกษาความเชื่อและประเพณีเฉพาะต่อพระบรมธาตุเจดีย์  
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สุขสวัสด์ิ  มณีโสม 

4 X04PA16051 ภูมิปัญญาการท าสวนสมรม  หมู่บ้านสายเงิน ต าบลลานสกา 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สุทธิชัย  ชะบากาญจน ์

5 X05PA16061 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน 
ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

นันทรัตน์  นามบุรี 

6 X06PA16064 แนวทางการพัฒนา ผ้าปาเต๊ะปัก กลุ่มรวมไอเดียเพ้นท์  
จังหวัดภูเก็ต 

สุพรรษา  สุวรรณ ์

7 X07PA16068 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียนเรียงความของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

รุ่งรัตน์  ทองสกุล 

8 X08PA16069 ศักยภาพผู้น าชุมชนกับความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิต 
และสังคมของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

พัชนี  ตูเล๊ะ 

9 X09PA16080 การสร้างสรรค์จิตรกรรม “สาระรูปทรงภายในแห่งสัจจะ” ปัทมาสน์  พิณนุกูล 

10 X10PA16081 การย้ายถ่ินและการปรับตัวของแรงงานพม่า ต าบลทุ่งกระบือ 
อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

เสาวลักษณ์  สุ่มประดิษฐ์ 

11 X11PA16082 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

วรรณกร  ออพัฒนกุล 

12 X12PA16084 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาโรงแรมประเภท 
4 เขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

เดือนเต็ม  ฉวีรักษ์ 
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ล าดับ รหัสน าเสนอ เรื่อง ผู้น าเสนอ 
13 X13PA16089 คุณลักษณะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการโรงแรม

ของวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ที่สถานประกอบการพึงประสงค์ใน
จังหวัดกระบี่ 

ดาวดี  ศรีอินทร์ 

14 X14PA16103 อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ดุษฎี  นาคเรือง 

15 X15PA16105 อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สาธิตา  แก้วเหล็ก 

16 X16PA16108 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนบางเหนียว จังหวัด
ภูเก็ต 

อมรรัตน นาคะโร 

17 X17PA16112 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโครงการโรงเรียนสุจริต กรณีศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส อ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส 

ผการัตน์  ทองจันทร์ 

18 X18PA16118 การวิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าสมันปลา 
กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง  หมู่ที่ 4 ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ทิพวรรณ  รัตนพรหม 

19 X19PA16123 การวิเคราะห์ลักษณะ กระบวนการและผลการส่งเสริม 
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทแห่งหน่ึง 

วิภาวรรณ  เติมวัฒนพงศ์ 

20 X20PA16126 แนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษาด่าน
ศุลกากรสุไหงโก-ลก 

อัฟซา  อาแว 

21 X21PA16130 การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ :  
ชุมชนม่าหนิก เข่ือนบางเหนียวด า ต าบลศรีสุนทร  อ าเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

สกล  ชัยนิตย์พันธ์ 

22 X22PA16134 งานศพของคนภูเก็ต กฤต  เกษตรวัฒนผล 

23 X23PA16140 มิติชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวคลองสังเน่ห์ โดยชุมชนบ้าน
สะพานพระ ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

อัครวัฒน์  จิตหาญ 

24 X24PA16142 ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ภูมิบ้าน บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่   
หมู่ 8 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สนธยา  ปานแก้ว 

25 X25PA16145 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ปลากุเลาเค็ม 
ในเขตอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

โซเฟีย  แวหะมะ 

26 X26PA16146 ศึกษาภูมิปัญญา : การท าจาดสารทเดือนสิบ ศึกษากรณี พระ
ประทวน ฐิตสีโล วัดสุวรรณธาราราม อ าเภอเมืองกระบี่   
จังหวัดกระบี่ 

กิตติกร  วิบูลย์ศร ี

27 X27PA16161 พฤติกรรมการใช้วารสารวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต 

ปิยะกานต์  หนูประกอบ 
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ล าดับ รหัสน าเสนอ เรื่อง ผู้น าเสนอ 
28 X28PA16166 การจัดการความรู้การแปรรูปขมิ้นชัน  

กรณีศึกษาบ้านเขาต าหนอน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
พรพิมล  เตียมวัง 

29 X29PA16169 อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นันทา  จันทร์แก้ว 

30 X30PA16172 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่องานบริการ
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และวิจัย หอสมุดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต 

ปิยวรรณ  ขาวพุ่ม 

31 X31PA16175 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวคาซัค ในมุมมอง
ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจการท่องเท่ียว 
ในสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

นิศศา  ศิลปเสรฐ 

32 X32OA16094 ความสัมพันธ์ในประเภทธุรกิจกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียนในทัศนะของผู้ประกอบการนิติบุคคล 
ในจังหวัดภูเก็ต 

วิไล  พินโยภรณ์ 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มที่ 2 การศึกษา 

ล าดับ รหัสน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 Y01PB16017 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
ภัธวัน  สินฉิม 

2 Y02PB16029 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์และความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สุริญญา  เบญฤทธิ ์

3 Y03PB16038 การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ 
ในยุคประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดภูเก็ต 

ศรุตา  ถนอมศักด์ิ 

4 Y04PB16057 การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความในการท าข้อสอบมาตรฐานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

นเรศ  ทองบุญยัง 

5 Y05PB16058 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต่อนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ขจร  ทุ่มศรี 

6 Y06PB16060 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พรรณี  แพงทิพย์ 

7 Y07PB16070 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วลัยลักษณ์  มูสิกสง 

8 Y08PB16073 ปัญหา และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

น้ าทิพย์  ลัภบุญ 

9 Y09PB16095 การศึกษาประเภทและรูปแบบของการอ้างอิงในบทความ 
ทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษา 

อรดา  โอภาสรัตนากร 

10 Y10PB16096 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกด้วยน้ าหนักที่มีต่อพลัง
กล้ามเน้ือขาของนักกีฬาฟุตบอล 

ปาริชาต  ประกอบมาศ 

11 Y11PB16098 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะเคมี  ในรายวิชาเคมี
เบื้องต้น (4021121) โดยใช้สื่อ PhET Simulations 

ประกิต  ไชยธาดา 

12 Y12PB16100 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษา 
โดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคม 

วัลลภา  อินทรงค์ 

13 Y13PB16111 การพัฒนาทักษะภาษาจีนด้านค าศัพท์โดยวิธีการทางธรรมชาติ ญาณี  กังแฮ 

14 Y14PB16139 การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
5 ขั้นตอน วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รชฏ  จันพุ่ม 

15 Y15PB16152 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาอาเซียนศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

อลิสา  ตลึงผล 

16 Y16PB16177 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ปี
การศึกษา 2558 ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กรกัญญา  ราชพลสิทธิ ์

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร ์

ล าดับ รหัสน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
1 Z01PC16001 สารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติการก าจัดอนุมูลในระบบ 

ไม่มีเซลล์ ของผลิตภัณฑ์ผักหมักพ้ืนบ้าน 
ลัญจกร  จันทร์อุดม 

2 Z02PC16006 คุณลักษณะทางโมเลกุลของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล ด้ือยาต้าน 
จุลชีพปนเปื้อนในเน้ือสัตว์ที่วางจ าหน่ายในตลาดสด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล 

3 Z03PC16008 การพัฒนาเจลน้ าลูกยอหมักที่มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียแกรมบวก
สาเหตุการเกิดสิว 

วิยดา  กวานเหียน 

4 Z04PC16049 ความหลากหลายของแมลงน้ าในล าธารน้ าตกบริพัตร  
จังหวัดสงขลา 

คทาวุธ  ไชยเทพ 

5 Z05PC16056 ผลของสารสกัดหยาบใบหูกวางต่อการเจริญเติบโตและอัตรา 
การรอดของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ าหมุนเวียน 

วิณากร  ที่รัก 

6 Z06PC16075 ผลของการต้มด้วยน้ าต่อลักษณะทางกายภาพของสารสกัด 
จากใบหญ้าหวาน 

ช่อลัดดา  เที่ยงพุก 

7 Z07PC16102 ผลผลิตของไข่น้ า (Wolffia sp.) ที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ 
และปุ๋ยเคมี 

ศรัณย์  รักษาพราหมณ์ 

8 Z08PC16109 การเลี้ยงน้ าหนักตัวและสัดส่วนร่างกายของกระบือเพศเมีย 
โตเต็มวัยในจังหวัดสงขลา 

รัญจวน  อิสรรักษ์ 

9 Z09PC16116 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้ไก่กรอบเสริมอาหารเส้นใย ลลิตา  แปะซวด 

10 Z10PC16119 การศึกษาปริมาณฝนที่ 5 ชายแดนภาคใต้จากข้อมูลภาคพ้ืนดิน 
และข้อมูลดาวเทียม 

รุสมาดี  สะบูดิง 

11 Z11PC16122 การทดสอบเครื่องให้ความร้อนแบบเหน่ียวน า 
ส าหรับกระบวนการชุบแข็งดอกสว่าน 

ประสิทธิ ์ มงคลเกษตร 

12 Z12PC16125 ผลของเปลือกข้าวโพดหวานหมักร่วมกับกากน้ าตาลระดับต่าง ๆ 
ต่อลักษณะ ทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี 

สันติ  หมัดหมัน 

13 Z13PC16127 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบบัวตองด้วยเอทิลอะซิเตท 
ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง 

มณฑกานต์  ทองสม 

14 Z14PC16129 ผลของสารสกัดจากหญ้าสาบม่วง Praxelis clematidea  
ต่อเชื้อราก่อโรคพืชในข้าว Pyricularia sp. และ Fusarium 
moniliforme 

สิริกุล  เพชรหวล 

15 Z15PC16133 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 
40 – 60 ปีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลมะค่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

อนุสรณ์  เป๋าสูงเนิน 

16 Z16PC16135 การใช้น้ ามันหอมระเหยในการยืดอายุการเก็บรักษา 
เค้กบัตเตอร์สปันจ์ 

กมลทิพย์  นิคมรัตน์ 

17 Z17PC16137 ปร ะ สิ ท ธิภ า พ ก าร ยั บ ย้ั ง เ ชื้ อ ร าก่ อ โ ร ค ข้ า ว  Fusarium 
moniliforme โดยใช้เชื้อราท่ีคัดแยกจากดินบ่อน้ าร้อน 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิไลวรรณ  ไชยศร 
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ล าดับ รหัสน าเสนอ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
18 Z18PC16144 ผลของอัตราส่วนประกอบและสภาวะในการบ่มต่อคุณภาพของ

ไวน์ส้มแขก 
ขนิษฐา  หมวดเอียด 

19 Z19PC16150 การสกัดคอลลาเจนจากปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) 
และปลิงทะเลด า (Holothuria leucospilota) 

วิจิตรา  ตุ้งซี ่

20 Z20PC16157 เปรียบเทียบความชุกชุมและอัตราการย่อยสลายซากใบยางพารา
ของไส้เดือนดินในพ้ืนที่สวนยางพาราพ้ืนที่เก่าและสวนยางพารา
พ้ืนที่ใหม่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

เปรมจิต  รองสวัสด์ิ 

21 Z21PC16164 ฤทธ์ิการต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ ามันหอมระเหยจากเปลือก 
มะนาว มะกรูด ส้ม และส้มโอ และการประยุกต์ใช้ในผ้าเย็น 

วาสนา  ประภาเลิศ 

22 Z22PC16167 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศครีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวด าผสมข้าว
หอมนิล 

ธิติมา  พานิชย์ 

23 Z23PC16171 ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ แ อ น ติ บ อ ดี ต่ อ วั ค ซี น  Mycoplasma 
hyopneumoniae ในสุกรหลังได้รับวัคซีนหน่ึงหรือสองเข็ม 

วิลาวรรณ  เรือนสิทธิ์ 

รับเกียรติบัตร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1 ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เชาวลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
2 ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 รองศาสตราจารย์ ดร. กัณฑรีย์ บุญประกอบ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย นุ้ยธิติกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5 รองศาสตราจารย์ ดร. เกริกชัย ทองหนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6 รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7 รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศริิสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร. ชิรวัฒน์ นิจเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
9 รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักด์ิ เอกเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
10 รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักด์ิ ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
11 รองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ธีระภูธร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 รองศาสตราจารย์ ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13 รองศาสตราจารย์ ดร. นิรัช สุดสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา 
15 รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ทองดีเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 รองศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข อุดม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
17 รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี กาบมาลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18 รองศาสตราจารย์ ดร. ศรเทพ ธัมวาสร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
19 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรริัตน์ หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
20 รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
21 รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา บูรณเดชาชัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
22 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ ชิระมณ ี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
23 รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
24 รองศาสตราจารย์ ดร. อ านวย ค าต้ือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
25 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พาณี ศิริสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
26 รองศาสตราจารย์ พร พ่วงกิ่ม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
27 รองศาสตราจารย์ สรุพล มนัสเสร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
28 รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็ตถวา บุญปราการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชีวัน บัวแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลินดา อริยเดช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี ฉายสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีรัตน์ นวลช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนภา ต้ังบริบูรณ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวาร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภมรรัตน์ สุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุง้ลาวัณย์ จันทรัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ต่อ) 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล มหาวิทยาลัยบูรพา 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ดวนใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักด์ิ ชอบตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสงวน ปัสสาโก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธน ช่วยเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารี นามวงค ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุจน์ มะโนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทร์ สติมั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปุราคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล จริเสรีอมรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
58 ดร. กิตติชัย ดวงมาลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
59 ดร. เกษร เมืองทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
60 ดร. จริญญา ธรรมโชโต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
61 ดร. เชิงฐิภัทร์ เดชครุฑธานนท์ ต ารวจสันติบาลจังหวัดกระบี่ 
62 ดร. ณัฏฐ์ หลักชัยกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 
63 ดร. ตติยาพร จารุมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
64 ดร. ถวัลย์ศักด์ิ เผ่าสังข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
65 ดร. บรรณกมล ทิพย์รัตน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
66 ดร. บุษวรรณ หิรัญวรชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
67 ดร. ประพรศรี นรินทรร์ักษ ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
68 ดร. ประสิทธ์ิ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
69 ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
70 ดร. ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
71 ดร. พิชญา ชัยนาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) 
72 ดร. พิเชษฎ์ จุลรอด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
73 ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
74 ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
75 ดร. เรชา ชูสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
76 ดร. ศันศนีย์ ค าบุญชู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
77 ดร. สิงหา ประสิทธ์ิพงศ ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
78 ดร. สุวรรณา หล่อโลหการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
79 ดร. อิสระ ทองสามส ี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
80 อาจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
81 อาจารย์มนูญ จิตต์ใจฉ่ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1 รองศาสตราจารย์ จริา ธีรสุวรรณจักร 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวรา สุวรรณพิมล 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานิศ ลือวานิช 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ บุญศรี 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี พรผล 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ บัวทอง 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธาร ทองพร้อม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวณิช ชัยนาค 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา วิริยมานุวงษ์ 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงนาฎ ไพนุพงศ์ 
14 ดร. กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี 
15 ดร. ณัฐพร รัตนพรรณ์ 
16 ดร. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ 
17 ดร. บัณฑิตย์ อันยงค์ 
18 ดร. พิทา จารุพูนผล 
19 ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ 
20 ดร. วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ 
21 ดร. วิญญู วีรยางกูร 
22 ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุง่เจริญ 
23 ดร. อดุล นาคะโร 
24 ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม 
25 ดร. อรุณศรี ว่องปฏิการ  
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 โดย ธนวรรณ  แฉ่งข าโฉม 
B05OA16053 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ

และผักไฮโดรโปนิกส์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ...............................................166 
 โดย ทายวุฒิ  โพธ์ิทองแสงอรุณ 
B06OA16072 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน

อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี...................................................................................................179 
 โดย สัสดี  ก าแพงดี 
B08OA16106 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจรายย่อย ในจังหวัดภูเก็ต ................................192 
 โดย จิตสุภา  เมืองแมน 
B09OA16138 การศึกษาแนวทางการจัดการด้านอุปทานเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทศัน์แห่งประเทศไทย .........................................................................................212 
 โดย ชณทัต  บุญรัตนกิตติภูมิ 
B10OA16149 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพจากสับปะรด 

กรณีศึกษา หมักชีวภาพ ตราเด็กสะอาด.....................................................................................235 
 โดย ชัยณรงค์  ทองทาบ 

กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 3 ............................................................................................................ 248 
C01OA16024 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน........................249 
 โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล 
C02OA16025 การศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยม 
 อันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่) .....................................................................................................259 
 โดย อนุศรา  สาวังชัย 
C03OA16032 ภูมินามหมู่บ้านในต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ....................................269 
 โดย ภาณุพงศ์  กันไพเราะ 
C04OA16047 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและอิทธิพลของพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร ์
 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ..............................................................................281 
 โดย ศุภิกา  นิรัติศัย 
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C05OA16113 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 กรณีศึกษา : ชุมชนกรือเซะ .........................................................................................................299 
 โดย ฮาริส  ดอกา 
C06OA16124 ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจท่องเท่ียว  
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ .........................................................................................................313 
 โดย ซูซัน  หามะ 
C07OA16136 ศึกษาศักยภาพการท่องเท่ียวทะเลหมอกยอดเขาไมโครเวฟ ต าบลอัยเยอร์เวง  
 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ............................................................................................................328 
 โดย สินีนาฏ  ไชยชนะ 
C08OA16155 การยอมรับและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม Flashpacker  
 ในประเทศไทย .............................................................................................................................346 
 โดย ปรเมษฐ์  ด าชู 
C09OA16168 พฤติกรรมการท่องเท่ียวและศักยภาพการท่องเท่ียวของชุมชนบางปู ต าบลบางปู  
 อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ......................................................................................................359 
 โดย นูรูฮิลมี  แซะ 
C10OA16176 แนวทางการจัดการท่องเท่ียวของหมู่บ้านโคกโก่ง จงัหวัดกาฬสินธ์ุ ...........................................372 
 โดย ปิยะนุช  บุญเย็น 

กลุ่มการศึกษา 1........................................................................................................................................... 384 
D01OB16010 การประเมินความพึงพอใจในการเข้าค่ายสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 27 

จังหวัดร้อยเอ็ด.............................................................................................................................385 
 โดย ธีรศาสตร์  คณาศร ี
D02OB16055 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  
 เรื่องกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทฤษฎีห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบย้อนกลับ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 .......................................................391 
 โดย อัครินทร์  ทองขาว 
D03OB16059 ผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ..................................................................................................................403 
 โดย ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์ 
D04OB16077 การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบ KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6............................................................................................416 
 โดย บุษราภรณ์  สุเหร็น 
D05OB16078 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหารโดยใช้แบบฝกึทักษะ ทางคณิตศาสตร์ 
 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จงัหวัดภูเก็ต ......................425 
 โดย วันทิวา  แซ่ซี 
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D06OB16092 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ..................................433 
 โดย ศรัญญา  ฉิมปลอด 
D07OB16093 การพัฒนาทักษะ การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนเต็ม ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้ 
 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนเชียรใหญ่ ...............447 
 โดย ฐิตินันท์  ปิ่นแก้ว 
D08OB16110 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้วิธีการแบบเปิด ................461 
 โดย กตัญญุตา  บางโท 
D09OB16141 ความสัมพันธ์ในปัจจัยด้านการบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ......................................................................473 
 โดย บารีนา  มะแซ 

กลุ่มการศึกษา 2........................................................................................................................................... 482 
E01OB16002 ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .................................483 
 โดย นัทธพงศ์  ส่งอ าไพ 
E02OB16011 การพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนตันติวัตร  
 โดยใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูป .........................................................................................................491 
 โดย จุฬาลักษณ์  สุตระ 
E03OB16048 การใช้เทคนิคการเติมข้อมูลเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...............................................................................................503 
 โดย อรชพร  ร่วมสนิท 
E04OB16065 การศึกษาการใช้งานมวลรวมคอนกรีตรีไซเคลิในโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตวิสาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ...........................................................................................................512 
 โดย เรืองศักด์ิ  จันทร์ต่าย 
E05OB16079 การสร้างชุดกิจกรรมร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน

วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..........................................................................519 
 โดย ปัทธิยาพร  รูปคม 
E06OB16097 การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ......................................................................................................................529 
 โดย สัจจานนท์  ชุมวาส 
E07OB16101 พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาการบรหิาร 
 และการประเมินผลโครงการ .......................................................................................................538 
 โดย เบญจพร  จันทรโคตร 
E08OB16104 การพัฒนาสื่อความจริงเสมือนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  
 เรื่อง ระบบสรุิยะ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ..................................................................549 
 โดย สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ 
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E09OB16121 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์  
 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ........................................................................................562 
 โดย จันจิรา  นาคากูล 

กลุ่มการศึกษา 3........................................................................................................................................... 571 
F01OB16004 การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส โดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดร่วมกับการเรียน  
 แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนบ้านทวดทอง ...................572 
 โดย เจนจิรา  ขุนสิทธ์ิ 
F02OB16028 ผลการใชห้ลักการถ่ายโอนข้อมูลเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.....................................................................579 
 โดย ปุญธิดา  จิตต์รัตน์ 
F03OB16066 การศึกษาการสร้างโรงผลิตมวลรวมหยาบจากเศษเสาเข็มคอนกรีต  
 กรณีศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี ...............................................................................................588 
 โดย เรวัต  แก้วมุกดา 
F04OB16086 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน .......................................598 
 โดย มนาภรณ์  น้ าทอง 
F05OB16153 สภาพและเเนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนรัฐบาล ............................607 
 โดย พิชัย  เเก้วบุตร 
F06OB16156 สภาพการใช้ภาษาองักฤษในห้องเรียนของครูระดับประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ......................................................................................................621 
 โดย ทัศชา  คาหะปะนะ 
F07OB16162 รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุมลายู 
 ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ .............................................................................................633 
 โดย จิตติขวัญ  ภู่พันธ์ตระกูล 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1  .............................................................................................................. 646 
G01OC16007 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สวนสมรม เพ่ือปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถ่ินแก่เด็ก 
 และเยาวชน : กรณีศึกษา กลุ่มลูกขุนน้ า หมู่บ้านคีรีวง ..............................................................647 
 โดย อรพรรณ  อ านวยศิลป์ 
G02OC16016 การประยุกต์ใช้โปรแกรม CAD ZONE เพ่ือจ าลองอุบัติเหตุการชนต้นไม้ของรถยนต์ 
 บนทางหลวงหมายเลข 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช ..................................................................658 
 โดย เอกลักษณ์  กาญจนเพ็ญ 
G03OC16022 นวัตกรรมแนะน าการท่องเท่ียวนครศรีธรรมราชน่ังรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ ...........................669 
 โดย สุนิษา  คิดใจเดียว 
G04OC16046 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการใช้ระบบดาวเทียม 
 บอกพิกัด ......................................................................................................................................682 
 โดย เกรียงศักด์ิ  รักภักดี 
G05OC16083 สื่อการสอนแบบสาธิตการสร้างงานแอนนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Flash ..............691 
 โดย นิธิพร  วรรณโสภณ 



   
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวตัน์” 
 

 

-ภ- 
 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

G06OC16085 การศึกษาและพัฒนารถฟอร์มูลล่าไฟฟ้า กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ...................702 
 โดย ภาสกร  พันธ์ุโอภาส 
G07OC16087 ระบบเครือข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
 ด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น..................................................................................................713 
 โดย นิอัฟฟาน  บินนิโซะ 
G08OC16115 การยอมรับการสง่เสริมการปลูกข้าวเหนียวด าพันธ์ุพ้ืนเมือง ในต าบลชะแล้  
 อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา ....................................................................................................723 
 โดย ปริยากร  บุญส่ง 
G09OC16128 ระบบนับเวลาถอยส าหรับโคมสัญญาณไฟจราจร .......................................................................734 
 โดย อลงกรณ์  พรมท ี
G10OC16160 การประยุกต์โปรแกรมน าระบบกลับคืนสู่สภาพปกติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับภาคเหนือ ......................744 
 โดย เอกสิทธ์ิ  มหรรฆสุวรรณ 
G11OC16173 การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 ด้วยเอไพรออริ .............................................................................................................................754 
 โดย บัญชา  เหลือผล 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2  .............................................................................................................. 765 
H01OC16003 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอีสุกอีใส 
 โดยการรณรงค์ใหค้วามรู้ .............................................................................................................766 
 โดย อนุวัตร  จิรวัฒนพาณิช 
H02OC16030 ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ภาคใต้ของประเทศไทย  
 และประเทศมาเลเซีย ..................................................................................................................777 
 โดย รุสมาดี  สะบูดิง 
H03OC16041 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของต้นกก เพ่ือพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร ............789 
 โดย ชาติชาย  จันทร์ประทีป 
H04OC16044 การสร้างชุดควบคุมหน้าต่างบานเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติส าหรับห้องเก็บอุปกรณ์.......................800 
 โดย ปองพล  แสนสอน 
H05OC16050 เน้ือดินปั้นเซรามิกจากส่วนผสมของตะกอนดินประปาและเถ้าแกลบเพ่ือผลิตหินแกรนิตเทียม

ส าหรับตกแต่งอาคาร ...................................................................................................................811 
 โดย สนิท  ปิ่นสกุล 
H06OC16071 ระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับการปลูกพืชแบบอควาโปนิกส์ .....................................................823 
 โดย จุไรรัตน์จินดา  อรรคนิตย์ 
H07OC16091 การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ร่วมกับการสังเคราะห์แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ..............................833 
 โดย ณัฐพงศ์  บุตรธนู 
H08OC16148 การประเมินคุณภาพของชุดสกัดดีเอ็นเอที่หมดอายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี .............................841 
 โดย อภิชาติ  พันชูกลาง 
H09OC16159 การเรียนรู้ของเครื่องส าหรับการจ าแนกการปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิคส์ ..................................849 
 โดย กฤติยาภรณ์  คุณสุข 
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H10OC16174 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกลจากดาวเทียมเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่นากุ้ง 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา .......................................................................................................858 

 โดย ธิดารัตน์  ค าล้อม 

ภาคโปสเตอร.์............................................................................................................................................... 869 
กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ ............................................................................................................... 870 
X01PA16035 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง “โปรแกรม 3ds Max เบื้องต้น” ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ....................................................871 
 โดย มุขนิชกานต์  อุประ 
X02PA16036 การสร้างสรรค์ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติ ..............................................883 
 โดย ไพฑูรย์  ทองดี 
X03PA16042 การศึกษาความเชื่อและประเพณีเฉพาะต่อพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ...............................................................................................................891 
 โดย สุขสวัสด์ิ  มณีโสม 
X04PA16051 ภูมิปัญญาการท าสวนสมรม  หมู่บ้านสายเงิน ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ...............................................................................................................902 
 โดย สุทธิชัย  ชะบากาญจน์ 
X05PA16061 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน ของนักศึกษาปริญญาตรี  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ......................................................................911 
 โดย นันทรัตน์  นามบุรี 
X06PA16064 แนวทางการพัฒนา ผ้าปาเต๊ะปัก กลุ่มรวมไอเดียเพ้นท์ จังหวัดภูเก็ต .......................................924 
 โดย สุพรรษา  สุวรรณ ์
X07PA16068 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียนเรียงความของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ..................................................935 
 โดย รุ่งรัตน์  ทองสกุล 
X08PA16069 ศักยภาพผู้น าชุมชนกับความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน 
 ในจังหวัดนราธิวาส ......................................................................................................................946 
 โดย พัชนี  ตูเล๊ะ 
X09PA16080 การสร้างสรรค์จิตรกรรม “สาระรูปทรงภายในแห่งสัจจะ” .......................................................953 
 โดย ปัทมาสน์  พิณนุกูล 
X10PA16081 การย้ายถ่ินและการปรับตัวของแรงงานพม่า ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว  
 จังหวัดตรัง ...................................................................................................................................966 
 โดย เสาวลักษณ์  สุ่มประดิษฐ ์
X11PA16082 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต .................................................................................................977 
 โดย วรรณกร  ออพัฒนกุล 
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X12PA16084 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน: กรณีศึกษาโรงแรมประเภท 4 เขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ................987 

 โดย เดือนเต็ม  ฉวีรักษ์ 
X13PA16089 คุณลักษณะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการโรงแรมของวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 
 ที่สถานประกอบการพึงประสงค์ในจังหวัดกระบี ่........................................................................998 
 โดย ดาวดี  ศรีอินทร์ 
X14PA16103 อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจดัการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ........................................................................................................ 1007 
 โดย ดุษฎี  นาคเรือง 
X15PA16105 อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ........................................................................................................ 1019 
 โดย สาธิตา  แก้วเหล็ก 
X16PA16108 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ................................ 1029 
 โดย อมรรัตน นาคะโร 
X17PA16112 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโครงการโรงเรียนสุจริต กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  
 อ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส .................................................................................................... 1043 
 โดย ผการัตน์  ทองจันทร์ 
X18PA16118 การวิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าสมันปลา กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง  

หมู่ที่ 4 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ...................................................... 1053 
 โดย ทิพวรรณ  รัตนพรหม 
X19PA16123 การวิเคราะห์ลักษณะ กระบวนการ และผลการสง่เสริมจติสาธารณะของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบรรษัทแห่งหน่ึง .................................................................................................. 1065 
 โดย วิภาวรรณ  เติมวัฒนพงศ์ 
X20PA16126 แนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศกึษาด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ........ 1076 
 โดย อัฟซา  อาแว 
X21PA16130 การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ : ชุมชนม่าหนิก เข่ือนบางเหนียวด า  
 ต าบลศรีสุนทร  อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต............................................................................. 1084 
 โดย สกล  ชัยนิตย์พันธ์ 
X22PA16134 งานศพของคนภูเก็ต.................................................................................................................. 1093 
 โดย กฤต  เกษตรวัฒนผล 
X23PA16140 มิติชุมชนกับการจัดการท่องเท่ียวคลองสงัเน่ห์ โดยชุมชนบ้านสะพานพระ ต าบลบางนายสี 

อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา .................................................................................................... 1109 
 โดย อัครวัฒน์  จิตหาญ 
X24PA16142 ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ภูมิบ้าน บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่  หมู่ 8 ต าบลศรีสุนทร  
 อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ......................................................................................................... 1122 
 โดย สนธยา  ปานแก้ว 
X25PA16145 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ปลากุเลาเค็มในเขตอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส .......... 1135 
 โดย โซเฟีย  แวหะมะ 
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X26PA16146 ศึกษาภูมิปัญญา : การท าจาดสารทเดือนสิบ ศึกษากรณี พระประทวน ฐิตสีโล  
 วัดสุวรรณธาราราม อ าเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี ่............................................................. 1145 
 โดย กิตติกร  วิบูลย์ศรี 
X27PA16161 พฤติกรรมการใช้วารสารวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ............................. 1159 
 โดย ปิยะกานต์  หนูประกอบ 
X28PA16166 การจัดการความรู้การแปรรูปขมิ้นชัน กรณีศึกษาบ้านเขาต าหนอน อ าเภอทับปุด  
 จังหวัดพังงา .............................................................................................................................. 1170 
 โดย พรพิมล  เตียมวัง 
X29PA16169 อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ... 1181 
 โดย นันทา  จันทร์แก้ว 
X30PA16172 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่องานบริการสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและวิจัย 

หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ........................................................................................... 1194 
 โดย ปิยวรรณ  ขาวพุ่ม 
X31PA16175 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวคาซัค ในมุมมองของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านธุรกิจการท่องเท่ียวในสาธารณรัฐคาซัคสถาน................................................................... 1204 
 โดย นิศศา  ศิลปเสรฐ 
X32OA16094 ความสัมพันธ์ในประเภทธุรกิจกับคุณลักษณะของผู้ท าบญัชีเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ในทัศนะของผู้ประกอบการนิติบุคคลในจงัหวัดภูเก็ต.............................................................. 1219 
 โดย วิไล  พินโยภรณ์ 

กลุ่มการศึกษา ............................................................................................................................................ 1229 
Y01PB16017 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ...................................................................................... 1230 
 โดย ภัธวัน  สินฉิม 
Y02PB16029 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ 
 ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ................................................................................................................. 1240 
 โดย สุริญญา  เบญฤทธ์ิ 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองที่สงขลาส าหรับประเทศไทย รัฐปีนัง และ

รฐัซาลาวัตของประเทศมาเลเซีย ในกรณีรายวัน และรายวันเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ข้อมูลสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย์จาก
เครื่องซันโฟโตมิเตอร์ ที่ท าการวัดที่สถานีวัด 3 แห่ง คือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา 
(7.18oN 100.04oE) ปีนัง (5.36oN 100.30oE) และซาลาวัต (1.49oN 110.35oE) จากนั้นได้น าข้อมูลจ านวน 6-10 ปี 
มาท าการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของฝุ่นละออง ได้แก่ ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ผลการวิเคราะห์พบว่า
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปีของความลึกเชิงแสงท่ี 500nm ของทั้ง 3 สถานี มีลักษณะคล้ายกัน 

เนื่องจากจ านวนสถานีวัดฝุ่นละอองในประเทศไทย และมาเลเซียยังมีจ านวนน้อย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าควร
เพิ่มจ านวนสถานีวัดฝุ่นละอองเพื่อให้ได้ข้อมูลความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวางขึ้น 

ค ำส ำคัญ:   ฝุ่นละออง ความลึกเชิงแสง ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง  

Abstract 
 In this work, the aerosol optical depth at Songkhla, Thailand and Penang State and 
Sarawak State of Malaysia was studied in the case of daily and monthly average AOD. The 
investigation was based on the solar spectrum from sunphotometers which measured the 
atmosphere at 3 locations: Songkhla meteorological station (7.18oN, 100.61oE), Penang (5.36oN 
100.30oE) and Sarawak (1.49oN 110.35oE). The spectral data for the period of 6-10 year from these 
measurements were aerosol namely, aerosol optical depth (AOD). It was found that the seasonal 
variation of AOD at 500nm from the three sites had a similar pattern. 
 As the number of aerosol monitoring stations in Thailand and Malaysia were still very 
limited, it is suggested that a number of the stations  be increased in order to obtain more spatial 
coverage of information on aerosol optical depth. 

Keyword:   Aerosol, Optical Depth, Aerosol Optical Depth  
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1. บทน ำ  
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรมของมนุษย์ในช่วง 150 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศของโลก กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล และชีวมวลต่างๆ โดยผลที่ส าคัญของกิจกรรมเหล่านี้คือ อุณหภูมิของบรรยากาศโลกท่ีเพิ่มขึ้น
ประมาณ K2.06.0   [1] 

ฝุ่นละอองมีผลกระทบมากมายต่อบรรยากาศรวมทั้งมนุษย์ โดยผลกระทบของฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับปริมาณ 
และสมบัติของฝุ่นละออง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และฤดูกาล ผลกระทบหลั กเริ่มจากการ
กระเจิง และการดูดกลืนของรังสีดวงอาทิตย์ โดยฝุ่นละอองที่มีการกระเจิงสูงมาก จะส่งผลให้แสงอาทิตย์กระเจิง
ออกไปนอกบรรยากาศโลกได้ดี ท าให้ช้ันบรรยากาศจะเย็นกว่าปกติ แต่ฝุ่นละอองที่มีการดูดกลืนสูงมากจะท าให้ช้ัน
บรรยากาศร้อนขึ้นกว่าปกติ ซึ่งส่งผลท าให้สมดุลการถ่ายเทรังสีในบรรยากาศเปลี่ยนไป ผลดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ระยะยาวต่อสภาวะบรรยากาศโลก นอกจากน้ีฝุ่นละอองยังเป็นแกนกลางของการกลั่นตัวของเมฆในบรรยากาศ แต่ฝุ่น
ละอองบางชนิดกลับรบกวนการกลั่นตัวของเมฆเป็นเม็ดฝน จึงมีส่วนท าให้ฝนแล้ง แต่ถ้ามีฝุ่นละอองบางชนิดที่เป็นแกน
ของฝนมากเกินไปก็จะท าให้ฝนมาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฝุ่นละออง จึงมีผลกระทบต่อวัฏจักรของน้ าในแต่ละ
ภูมิภาคของโลกอีกด้วย 

ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวล  (biomass burning) การเผา
ไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลในโรงงานอุตสาหกรรม และยานยนต์ต่างๆ ฝุ่นละอองเหล่านี้มีองค์ประกอบ และสมบัติทางฟิสิกส์
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ชีวมวลจะเป็น organic carbon (OC) ซึ่งกระเจิงรังสีดวงอาทิตย์ได้
ถึง 90% [2] ส่วนฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม และยานยนต์ส่วนใหญ่จะ
เป็น black carbon (BC) ซึ่งดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์มากถึง 50% ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์
ดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ฝุ่นละอองดังกล่าวมีบทบาทส าคัญต่อสมดุล
ของพลังงานของระบบบรรยากาศโลก ทั้งทางตรง (direct effect) และทางอ้อม (indirect effect) โดยผลทางตรง คือ
การท าให้รังสีดวงอาทิตย์ที่ผ่านบรรยากาศมายังพื้นผิวโลกลดลง  ทั้งนี้เนื่องจากฝุ่นละอองจะดูดกลืนและกระเจิง 
(scatter) รังสีดวงอาทิตย์ (solar radiation) ที่ผ่านบรรยากาศปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่ออัตรา
การระเหยของน้ า การสังเคราะห์แสงของพืช และอุณหภูมิของพื้นผิวโลก จากการค านวณสมดุลของพลังงานที่ระดับ
บนสุดของบรรยากาศ  [3] พบว่า ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลจะมีผลท าให้อุณหภูมิของบรรยากาศลดลง 
แต่ฝุ่นละอองที่เป็น black carbon ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และยวดยานจะดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ท าให้
อุณหภูมิของบรรยากาศเพิ่มขึ้น และท าให้อุณหภูมิของพื้นผิวโลกลดลง ซึ่งมีผลท าให้เกรเดียนต์ (gradient) ของ
อุณหภูมิอากาศในแนวดิ่งลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท าให้อัตราการระเหยของน้ าลดลง ซึ่งท าให้การก่อตัวของ
เมฆลดลงด้วย ผลดังกล่าวยืนยันได้จากงานวิจัยในประเทศบราซิล และอินเดีย [4, 5] 

ส าหรับผลทางอ้อมของฝุ่นละออง จะเป็นผลที่มีต่อเมฆ ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปฝุ่นละอองจะท าหน้าที่เป็น
แกนกลางของการกลั่นตัวของไอน้ าเป็นเมฆ (cloud condensation nuclei, CCN) การเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองท าให้มี
อนุภาคของละอองน้ ามากขึ้น ซึ่งอาจท าให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น จากผลทั้งทางตรง และทางอ้อมของฝุ่นละอองต่อระบบ
บรรยากาศ จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบบรรยากาศที่รุนแรงเช่นเดียวกับก๊าซเรือนกระจก [6, 7] 

ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (Aerosol Optical Depth, AOD) เป็นการวัดค่าการส่งผ่านของรังสีดวง
อาทิตย์ที่ส่องผ่านหมอก และฝุ่นละอองลงมายังพื้นโลกของเรา โดยทั่วไปอนุภาคเหล่านี้อาจรวมไปถึงฝุ่นละออง ควัน 
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และมลพิษที่กระจายตัวอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งมีคุณสมบัติในการขวางกั้นรังสีโดยการดูดกลืน และสะท้อนรังสีจากดวง
อาทิตย์ ค่า AOD นี้ สามารถบ่งบอกถึงปริมาณรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ที่ถูกขวางกั้นโดยอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ใน
อากาศก่อนท่ีจะส่งลงมาถึงพื้นดิน ค่า AOD เป็นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของจ านวนอนุภาคที่วัดได้เหนือ
พื้นดินในแนวดิ่งขึ้นไปกับค่าของจ านวนอนุภาคที่วัดได้บริเวณจุดสังเกตบนพื้นดิน [8] 

ในกรณีของเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเป็นบริเวณที่มีฝุ่น
ละอองอยู่หนาแน่นมากกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก ทั้งนี้เพราะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในประเทศจีน 
อินเดียและประเทศอื่นๆ ในย่านนี้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามยังเป็นย่านที่มีการเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร และการเผาป่าอย่างกว้างขวางจนบางครั้งเกิดเหตุการณ์หมอกควันปกคลุมตัวเมือง เช่น เหตุการณ์ใน
อินโดนีเซีย ซึ่งมีผลกระทบถึงจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าฝุ่นละอองในภูมิภาคนี้มีความส าคัญต่อระบบ
บรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อระบบภูมิอากาศด้วย ดังน้ันการคาดการณ์สภาวะภูมิอากาศในอนาคตจ าเป็นต้องมี
องค์ความรู้มิใช่เฉพาะก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับฝุ่นละอองด้วย  

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง อาทิเช่น Estells [9] ได้ท า
การเปรียบเทียบค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองที่เมือง Valensia ที่มีความยาวคลื่น 500 nm ของ 2 ฤดู คือ ฤดู
ร้อนและฤดูหนาว พบว่าในฤดูหนาวมีค่าความลึกเชิงแสงต่ าที่สุดในเดือนมกราคม คือ 0.1 และ มีค่าสูงสุดในฤดูร้อน 
0.4 – 0.5 ในเดือนมิถุนายน ต่อมา Francesco [10]  ได้ท าการศึกษาค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ที่เมือง South Italy พบว่า ค่าความลึกเชิงแสงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
รอบวนั รวมทั้ง K.AL-Jamal [11] ได้ท าการศึกษาในปี ค.ศ. 1990-1997 พบว่าในเดือนตุลาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน มี
ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองมากที่สุด คือ 0.22 แต่มีความถี่เพียง 21% จากข้อมูลทั้งหมดและจากข้อมูลส่วนใหญ่ 
พบว่าค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองจะน้อยกว่า 0.12 

ส่วน Xiaofeng Xu [12] ได้ท าการศึกษาค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง ในระหว่างปี ค.ศ. 1993-2012 ที่
ประเทศจีน ที่เมืองเจิ้งโจว เช่ียงไฮ้ คุนหมิง ลาซา และหวู่ฮั่น ที่ความยาวคลื่น 750 nm ของ 3 ฤดู ก็คือ ฤดูร้อน ฤดู
ใบไม้ผลิ และฤดูหนาว จากข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าในฤดูใบไม้ผลิมีค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองต่ าที่สุด ที่เมืองลาซา 
คือ 0.135 และเมืองเจิ้งโจว คือ 0.678 

นอกจากนี้ Wilawan Kumharn [13] ได้ท าการศึกษาค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (กลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ระหว่างปี 1997-2011 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลา ในประเทศ
ของ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน พบว่าในฤดูร้อนจะมีค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองที่กรุงเทพมหานครจะสูงกว่า
สงขลา 

ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเสนอที่จะน าการศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบริเวณจังหวัด
สงขลา ส าหรับประเทศไทย รัฐปีนัง และรัฐซาลาวัต ของประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ทราบธรรมชาติของฝุ่นละอองใน
บริเวณนี้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศของสงขลาส าหรับประเทศ
ไทย รัฐปีนัง และรัฐซาลาวัตของประเทศมาเลเซีย 

-792-



   

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 
“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์” 

 

 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
อุปกรณ์การวดั 
เครื่องซันโฟโตมิเตอร์ เป็นเครื่องวัดสเปกตรัมของแสง ได้หลายช่วงความยาวคลื่น โดยเครื่องท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ 

เป็นเครื่องรุ่น CE-318 ที่ใช้ในเครือข่าย AERONET (Aerosol Robotic NETwork) ขององค์การนาซา (NASA) 
คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องซันโฟโตมิเตอร์มีดังต่อไปนี้ 
- วัดสเปกตรัมแสงได้ 8 ความยาวคลื่น ได้แก่ 340 nm, 380 nm, 440 nm, 500 nm, 670 nm, 870 nm, 940 nm 
และ 1020 nm และท าการวัดสามครั้งต่อหนึ่งรอบ 
- แต่ละความยาวคลื่นมี Bandwidth ประมาณ 10 nm 
- ประกอบด้วยหัววัด และ collimator 2 ชุด คือ sun ซึ่งวัดสเปคตรัมจากดวงอาทิตย์ 8 ความยาวคลื่น และ sky จะ
วัด sky irradiance 4 ความยาวคลื่น คลื่น ได้แก่ 440 nm, 670 nm, 870 nm และ 1020 nm 
- สามารถท าการวัดได้หลายรูปแบบ (Scenario) จึงท าการวัดได้ทั้งค่าความลึกเชิงแสง และคุณสมบัติที่ได้จากการ
กระเจิงอ่ืนๆ 
- วัดค่าสเปคตรัม และ irradiance ในหน่วยของจ านวนนับต่อเวลา (count/s) 
- มี sensor หาต าแหน่งดวงอาทิตย์แบบ 4 quadrant ที่มีความแม่นย าระดับ 0.1 องศา เมื่อมุมของ collimator ห่าง
จากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 6 องศา 
- มี Scenario ที่หลากหลาย และง่ายต่อการใช้งาน เช่น GOSUN ให้หาต าแหนง่ และทิศทางการวางที่เหมาะสมที่สุด 
- มีระบบตรวจจับเมฆ (เพิ่มโดยองค์การนาซา) 
- มีระบบหยุดท างานในกรณีที่ฝนตก โดยใช้ wet sensor และระบบสั่งหยุดจากสเปคตรัมที่มีความเข้มน้อยกว่า 50 
count/s 
- ใช้สายโทรศัพท์ในการเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ท าให้สามารถเพิ่มความยาว และออกแบบระบบให้ยืดหยุ่นขึ้นได้ 
- ใช้แบตเตอรี่ 2 ชุด คือ ชุดส าหรับ control box ขนาดความต่างศักย์ 6V และส าหรับ robot ขนาดความต่างศักย์ 
12V 
- สามารถประจุแบตเตอรี่ทั้งสองได้จากเซลล์สุริยะก าลังสูง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า จึงท าให้ระบบพลังงานหล่อเลี้ยงมี
ความยืดหยุ่นสูง และไม่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากท่ีอื่นๆ 
- มีขนาดกะทัดรดั และน้ าหนักเบา 

 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งเครื่องวัด sunphotometer ที่ภาคใต้ของประเทศไทย และประเทศมาเลเซยี ตาม
รูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงต าแหน่งท่ีตั้งของเครือ่งวัด 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
- ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในรายวัน และรายเดือน 
- ท าการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสงขลาของประเทศไทย ปีนัง และซาลาวัตในประเทศมาเลเซีย 
 
4. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

เครื่องซันโฟโตมิเตอร์ เป็นเครื่องวัดสเปกตรัมรังสดีวงอาทิตย์ที่ให้ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง เมื่อน าค่า
ความลึกเชิงแสงที่หาได้ตลอดทั้งวันมาเฉลี่ยเป็นค่ารายวันแล้ว น ามาเขียนกราฟกับเวลา เนื่องจาก AOD ที่ใช้ในการ
ค านวณผลของฝุ่นละอองนิยมใช้ค่าที่ความยาวคลื่น nm500 ประกอบกับข้อมูลที่ท าการวัดทั้ง 3 สถานี มีการวัดที่
ความยาวคลื่น nm500 เหมือนกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงที่ความยาวคลื่น 

nm500  
การเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงตามฤดูกาลในรอบปีของสถานีปีนัง ซาลาวัต และสงขลา จะแสดงไว้ในรูปที่ 

2-8 และรูปที่ 9 จะแสดงการเปรียบเทียบผลของทั้ง 3 สถาน ี  
 

 

รูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ตามฤดูกาลในรอบปีท่ีสถานรีัฐซาลาวัต 
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รูปที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ตามฤดูกาลในรอบปีท่ีสถานรีัฐซาลาวัต 

 

 

รูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ตามฤดูกาลในรอบปีท่ีสถานรีัฐซาลาวัต 

 

 

รูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ตามฤดูกาลในรอบปีท่ีสถานรีัฐซาลาวัต 
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รูปที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ตามฤดูกาลในรอบปีท่ีสถานรีัฐซาลาวัต 

 

 

รูปที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ตามฤดูกาลในรอบปีท่ี 
       สถานีรัฐปีนัง (2011-2016) 

 

 

 

-796-



   

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 
“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์” 

 

 
 

 

รูปที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) ตามฤดูกาลในรอบปีท่ี 
          สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสงขลา (2011-2015) 
 
ผู้วิจัยศึกษาการเปลีย่นแปลงของคา่ AOD ตามเวลาในรอบปีท่ีสถานสีงขลา รัฐปีนัง และรัฐซาลาวัต โดยการ

น าค่า AOD ที่ความยาวคลื่น 500 nm เฉลี่ยรายวันท้ังหมดมาเขียนกราฟกับเวลา ผลทีไ่ด้แสดงไว้ในรปู 2-8 
 

 

รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองของทั้ง 3 สถาน ี

จากรูปที ่9 แสดงค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองตามเวลาในรอบปี พบว่าท้ัง 3 สถาน ีคือ สถานีสงขลา รัฐ
ปีนัง และรัฐซาลาวัต มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เพราะสถานีทั้ง 3 
ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเล และฝุ่นละอองส่วนใหญ่เป็นละอองเกลือ ซึ่งพัดเข้าสู่ฝั่งตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมีฤดู
ฝนยาวนาน จึงมีการชะล้างฝุ่นละอองในบรรยากาศลงสู่พื้นผิวโลกเกือบตลอดทั้งปี 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากสถานีวัดความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในประเทศไทย และมาเลเซียปัจจุบันมีน้อย ดังนั้นผู้วิจัย
เสนอแนะให้มีการจัดตั้งสถานีวัดเพิ่มเตมิ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อคาดการณ์สภาพภมูิ
กาศของภาคใต้ในประเทศไทย และมาเลเซียต่อไป 
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นครปฐม, 2551. บทความวิจัย หน้า 96-101. 
  - เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาชนบท. ศึกษารายกรณี : เครื่องกลั่นน้ าพลังงานแสงอาทิตย์. ได้รับการ
สนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
  - เทคโนโลยีที่เหมาะเพื่อการพัฒนาชนบท. ศึกษารายกรณี : เซลแสงอาทิตย์จากช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหลือ
ใช้. ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
งำนวิจัยท่ีก ำลังด ำเนินกำร 
           การศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
และฟิลิปปินส์ ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย (บ ารุงการศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
 

-801-


	001-ปกหน้า.pdf (p.1)
	001-ส่วนนำ.pdf (p.2-3)
	002-ส่วนนำ-Abs.pdf (p.4-38)
	002-suma-z.pdf (p.39-1676)
	000-OR.pdf (p.1)
	001-0.pdf (p.2)
	001-A.pdf (p.3-122)
	A01OA16015-paper .pdf (p.1-12)
	A02OA16026-paper.pdf (p.13-25)
	A03OA16027-paper.pdf (p.26-33)
	A04OA16033-paper.pdf (p.34-44)
	A05OA16076-paper.pdf (p.45-54)
	A06OA16088-paper.pdf (p.55-70)
	A07OA16107-paper.pdf (p.71-86)
	A08OA16120-paper.pdf (p.87-99)
	A09OA16154-paper.pdf (p.100-111)
	A10OA16178-paper.pdf (p.112-120)

	002-0.pdf (p.123)
	002-B.pdf (p.124-247)
	B01OA16019-paper.pdf (p.1-11)
	B02OA16021-paper.pdf (p.12-21)
	B03OA16039-paper.pdf (p.22-31)
	B04OA16040-paper.pdf (p.32-42)
	B05OA16053-paper.pdf (p.43-55)
	B06OA16072-paper.pdf (p.56-68)
	B08OA16106-paper.pdf (p.69-88)
	B09OA16138-paper.pdf (p.89-111)
	B10OA16149-paper.pdf (p.112-124)

	003-0.pdf (p.248)
	003-C.pdf (p.249-383)
	C01OA16024-paper.pdf (p.1-10)
	C02OA16025-paper.pdf (p.11-20)
	C03OA16032-paper.pdf (p.21-32)
	C04OA16047-paper.pdf (p.33-50)
	C05OA16113-paper.pdf (p.51-64)
	C06OA16124-paper.pdf (p.65-79)
	C07OA16136-paper.pdf (p.80-97)
	C08OA16155-paper.pdf (p.98-110)
	C09OA16168-paper.pdf (p.111-123)
	C10OA16176-paper.pdf (p.124-135)

	004-0.pdf (p.384)
	004-D.pdf (p.385-494)
	D01OB16010-paper.pdf (p.1-6)
	D02OB16055-paper.pdf (p.7-18)
	D03OB16059-abs.pdf (p.19-31)
	D03OB16059-paper.pdf (p.32-44)
	D04OB16077-paper.pdf (p.45-53)
	D05OB16078-paper.pdf (p.54-61)
	D06OB16092-paper.pdf (p.62-75)
	D07OB16093-paper.pdf (p.76-89)
	D08OB16110-paper.pdf (p.90-101)
	D09OB16141-paper.pdf (p.102-110)

	005-0.pdf (p.495)
	005-E.pdf (p.496-583)
	E01OB16002-paper.pdf (p.1-8)
	E02OB16011-paper.pdf (p.9-20)
	E03OB16048-paper.pdf (p.21-29)
	E04OB16065-paper.pdf (p.30-36)
	E05OB16079-paper.pdf (p.37-46)
	E06OB16097-paper.pdf (p.47-55)
	E07OB16101-paper.pdf (p.56-66)
	E08OB16104-paper.pdf (p.67-79)
	E09OB16121-paper.pdf (p.80-88)

	006-0.pdf (p.584)
	006-F.pdf (p.585-658)
	F01OB16004-paper.pdf (p.1-7)
	F02OB16028-paper.pdf (p.8-16)
	F03OB16066-paper.pdf (p.17-26)
	F04OB16086-paper.pdf (p.27-35)
	F05OB16153-paper.pdf (p.36-49)
	F06OB16156-paper.pdf (p.50-61)
	F07OB16162-paper.pdf (p.62-74)

	007-0.pdf (p.659)
	007-G.pdf (p.660-777)
	G01OC16007-paper.pdf (p.1-11)
	G02OC16016-paper.pdf (p.12-22)
	G03OC16022-paper.pdf (p.23-35)
	G04OC16046-paper.pdf (p.36-44)
	G05OC16083-paper.pdf (p.45-55)
	G06OC16085-paper.pdf (p.56-66)
	G07OC16087-paper.pdf (p.67-76)
	G08OC16115-paper.pdf (p.77-87)
	G09OC16128-paper.pdf (p.88-97)
	G10OC16160-paper.pdf (p.98-107)
	G11OC16173-paper.pdf (p.108-118)

	008-0.pdf (p.778)
	008-H.pdf (p.779-881)
	H01OC16003-paper .pdf (p.1-11)
	H02OC16030-paper.pdf (p.12-23)
	H03OC16041-paper.pdf (p.24-34)
	H04OC16044-paper.pdf (p.35-45)
	H05OC16050-paper.pdf (p.46-57)
	H06OC16071-paper.pdf (p.58-67)
	H07OC16091-paper.pdf (p.68-75)
	H08OC16148-paper.pdf (p.76-83)
	H09OC16159-paper.pdf (p.84-92)
	H10OC16174-paper.pdf (p.93-103)

	009-0.pdf (p.882)
	009-1.pdf (p.883)
	009-X.pdf (p.884-1241)
	X01PA16035-paper.pdf (p.1-12)
	X02PA16036-paper.pdf (p.13-20)
	X03PA16042-paper.pdf (p.21-31)
	X04PA16051-paper.pdf (p.32-40)
	X05PA16061-paper.pdf (p.41-53)
	X06PA16064-paper.pdf (p.54-64)
	X07PA16068-paper.pdf (p.65-75)
	X08PA16069-paper.pdf (p.76-82)
	X09PA16080-paper.pdf (p.83-95)
	X10PA16081-paper.pdf (p.96-106)
	X11PA16082-paper.pdf (p.107-116)
	X12PA16084-paper.pdf (p.117-127)
	X13PA16089-paper.pdf (p.128-136)
	X14PA16103-paper.pdf (p.137-148)
	X15PA16105-paper.pdf (p.149-158)
	X16PA16108-paper.pdf (p.159-172)
	X17PA16112-paper.pdf (p.173-182)
	X18PA16118-paper.pdf (p.183-194)
	X19PA16123-paper.pdf (p.195-205)
	X20PA16126-paper.pdf (p.206-213)
	X21PA16130-paper.pdf (p.214-222)
	X22PA16134-paper.pdf (p.223-238)
	X23PA16140-paper.pdf (p.239-251)
	X24PA16142-paper.pdf (p.252-264)
	X25PA16145-paper.pdf (p.265-274)
	X26PA16146-paper.pdf (p.275-288)
	X27PA16161-paper.pdf (p.289-299)
	X28PA16166-paper.pdf (p.300-310)
	X29PA16169-paper.pdf (p.311-323)
	X30PA16172-paper.pdf (p.324-333)
	X31PA16175-paper.pdf (p.334-348)
	X32OA16094-paper.pdf (p.349-358)

	010-0.pdf (p.1242)
	010-Y.pdf (p.1243-1424)
	Y02PB16029-paper.pdf (p.1-11)
	Y03PB16038-paper.pdf (p.12-21)
	Y04PB16057-paper.pdf (p.22-30)
	Y05PB16058-pape.pdf (p.31-41)
	Y06PB16060-paper.pdf (p.42-56)
	Y07PB16070-paper.pdf (p.57-68)
	Y08PB16073-paper.pdf (p.69-78)
	Y09PB16095-paper.pdf (p.79-89)
	Y10PB16096-paper.pdf (p.90-101)
	Y11PB16098-paper.pdf (p.102-112)
	Y12PB16100-paper.pdf (p.113-120)
	Y13PB16111-paper.pdf (p.121-135)
	Y14PB16139-paper.pdf (p.136-146)
	Y15PB16152-paper.pdf (p.147-154)
	Y16PB16177-paper.pdf (p.155-172)
	Y01PB16017-paper.pdf (p.173-182)

	011-0.pdf (p.1425)
	011-Z.pdf (p.1426-1638)
	Z01PC16001-paper.pdf (p.1-13)
	Z02PC16006-paper.pdf (p.14-20)
	Z03PC16008-paper.pdf (p.21-27)
	Z04PC16049-paper.pdf (p.28-36)
	Z05PC16056-paper.pdf (p.37-45)
	Z06PC16075-paper.pdf (p.46-56)
	Z07PC16102-paper.pdf (p.57-64)
	Z08PC16109-paper.pdf (p.65-74)
	Z09PC16116-paper.pdf (p.75-81)
	Z10PC16119-paper.pdf (p.82-93)
	Z11PC16122-paper.pdf (p.94-108)
	Z12PC16125-paper.pdf (p.109-114)
	Z13PC16127-paper.pdf (p.115-122)
	Z14PC16129-paper.pdf (p.123-128)
	Z15PC16133-paper.pdf (p.129-138)
	Z16PC16135-paper.pdf (p.139-149)
	Z17PC16137-paper.pdf (p.150-157)
	Z18PC16144-paper.pdf (p.158-168)
	Z19PC16150-paper.pdf (p.169-177)
	Z20PC16157-paperร.pdf (p.178-185)
	Z21PC16164-paper.pdf (p.186-191)
	Z22PC16167-paper.pdf (p.192-201)
	Z23PC16171-paper.pdf (p.202-213)


	001-ปกหลัง.pdf (p.1677)

