
วารสารวิจัยรําไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    เปน

วารสารวิจัยที่เผยแพรบทความบทความวิจัย ของนักวิจัย นักศึกษา คณาจารยทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ มาอยางตอเนื่องเปนปที่ 9 โดยบทความวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกให

ตพิีมพในวารสารนี้ ไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญตามสาขาวิชา และวารสาร

วจิัยรําไพพรรณี ไดจัดอยูในฐานขอมูล TCI ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน โดยไดมีการพัฒนา

คุณภาพวารสารมาโดยตลอด สําหรับการเผยแพรวารสารวจิัยรําไพพรรณ ีไดเผยแพรไปยังเครอืขาย

มหาวทิยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ทั่วประเทศ 

กองบรรณาธิการขอเรียนเชิญนักวิจัย สงบทความวิจัยมารวมพิจารณาตีพิมพ ในวารสาร

วิจัยรําไพพรรณี ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557-มกราคม 2558) รับจํานวนจํากัด 15 บทความ

เ ท า นั้ น  โ ด ย ผู ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ส ง บ ท ค ว า ม วิ จั ย ไ ด ที่ 

http://www.rbru.ac.th/org/research/ ทัง้นี้ผูวจิัยตองชําระ คาธรรมเนียมตีพิมพบทความวิจัย 1,500 

บาท ตอ 1 บทความ 

      นติยา  ตนสาย  ผูประสานงาน โทร  086-4402639, 039-471056  เบอรภายใน 3505, 3515  

หมายเหต ุรูปแบบการจัดทําบทความเพื่อตพิีมพในวารสารวจิัยรําไพพรรณี สามารถดาวนโหลดไดที่

เว็บไซตสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 

 

 

15 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 – 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áËÅ�§à¼Âá¾Ã�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ....................2 

ÀÒ¾¢�ÒÇ...............................................3 

à¡Ãç´ÇÔ¨ÑÂ............................................4 

ÊÑ§à¤ÃÒÐË�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ...................5-6 

ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวจัิยรําไพพรรณ ี

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557- มกราคม 2558) 

รับจํานวนจํากัด 15 บทความเทานั้น !!! 
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¡ÒÃ»ÃÐªØÁ»ÃÐ¨íÒ»� �¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ�¹ãËÁ� ¾º àÁ Õ̧¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ

ÍÒÇØâÊ Ê¡Ç." ¤ÃÑé§·Õè 14 ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍãË�¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ�¹ãËÁ�áÅÐ

¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ�¹¡ÅÒ§·Õèä´�ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ¨Ò¡½�ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ 

Ê¡Ç. ÁÒ¹íÒàÊ¹Í¤ÇÒÁ¡�ÒÇË¹�Ò¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·Ñé§ã¹ÃÙ»áºº¢Í§

¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹áºººÃÃÂÒÂáÅÐâ»ÊàµÍÃ� ¾Ã�ÍÁ¡Ñ¹¹Õé Ê¡Ç.

ä´�àÃÕÂ¹àªÔàÁ Õ̧ÇÔ¨ÑÂÍÒÇØâÊ Ê¡Ç. ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�´Õà´�¹ ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ

ÍÒÇØâÊ áÅÐ¼Ù�·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂÊÒ¢Ò à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ

à¾×èÍãË�¢�Í¤Ô´àËç¹áÅÐ¢�ÍàÊ¹Íá¹Ðá¡�¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ ÍÑ¹¨Ð¡�ÍãË�à¡Ô´¡ÒÃ

áÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙ� áÅÐ·ÑÈ¹¤µÔ·Õè¨Ðà»�¹»ÃÐâÂª¹�µ�Í¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

µÅÍ´¨¹ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Áá¢ç§ãË�á¡�»ÃÐªÒ¤ÁÇÔ¨ÑÂ 

¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ãà¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ¼�Ò¹·Ò§àÇçºä«µ� 

http://academic.trf.or.th/meeting ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 

 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÃÒªÀÑ¯à¾ªÃºØÃÕÇÔ¨ÑÂ 

à¾×èÍá¼�¹´Ô¹ä·Â·ÕèÂÑè§Â×¹ ¤ÃÑé§·Õè 4 
 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯à¾ªÃºØÃÕ ¡íÒË¹´¨Ñ´§Ò¹

»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÃÒªÀÑ¯à¾ªÃºØÃÕÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ

á¼�¹´Ô¹ä·Â·ÕèÂÑè§Â×¹ ¤ÃÑé§·Õè 4 ã¹ËÑÇ¢�Í �¾ÅÑ§§Ò¹

·´á·¹ à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµä·Â ¡�ÒÇä¡ÅÊÙ�

ÍÒà«ÕÂ¹" ã¹ÇÑ¹·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 ³ Ë�Í§»ÃÐªØÁ

ÇÔ·ÂÒÀÔÃÁ³� 1 ÍÒ¤ÒÃÇÔ·ÂÒÀÔÃÁÂ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ    

ÃÒªÀÑ¯à¾ªÃºØÃÕ 

¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐ´ÒÇ¹�âËÅ´

àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ä´�·Õè Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐÊ�§àÊÃÔÁ

ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯à¾ªÃºØÃÕ 

µÔ´µ�Í ¹Ò§ÊÒÇª¹Ò¹Øª à§Ô¹·Í§ â·ÃÈÑ¾·� 

032-493277, 081-1975778  

E-mail: research_pbru@yahoo.com 

 
»ÃÐªØÁÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 1 

 

Ê¶ÒºÑ ¹ ÇÔ ¨Ñ Â áÅ Ð¾Ñ²¹Ò  Á ËÒÇÔ ·Â ÒÅÑ Â ÃÒªÀÑ ¯        

ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ 

¤ÃÑé§·Õè 1 àÃ×èÍ§ �§Ò¹ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡ÃØ§ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã� à¾×èÍ

¾Ñ²¹Ò·�Í§¶Ôè¹ä·Â" 1 ·ÈÇÃÃÉ ¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� 4 

·ÈÇÃÃÉ ÈÔÅ»Ð-´¹µÃÕ-¹Ò¯ÈÔÅ»� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯     

ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò  

ÇÑ¹·Õè 20-21 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557 ³ âÃ§áÃÁ à´ÍÐÃÍÂÑÅ 

ÃÔàÇÍÃ� ¡·Á. 

       ¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´�·Õè www.ssru.ac.th  

(ËÁ´à¢µÊ�§¼Å§Ò¹ ¶Ö§ 20 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557) 

¢ÍàªÔÊ�§º·¤ÇÒÁà¾×èÍà¼Âá¾Ã�ã¹ÇÒÃÊÒÃÇÔªªÒ 
 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ä´�

¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔªªÒ «Öè§à»�¹ÇÒÃÊÒÃ´�Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ «Öè§ÁÕ¡íÒË¹´¡ÒÃÍÍ¡ÇÒÃÊÒÃ ¨íÒ¹Ç¹ 

2 ©ºÑº/»�/ ( à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ áÅÐà´×Í¹

¡Ã¡®Ò¤Á- Ņ̃¹ÇÒ¤Á) 

     ¼Ù� Ê ¹ ã ¨ Ê Ò Á Ò Ã ¶ Ê� § º · ¤ Ç Ò Á  ä ´� ·Õè 

rdinstru@hotmail.com ÊÍº¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁä´�·ÕèÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

áÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª  
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      ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡�¹ ¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òª¹º··ÕèÂÑè§Â×¹ ¤ÃÑé§·Õè 4 »ÃÐ¨íÒ»� 2557 

ËÑÇ¢�Í �Rethink : Social Development for Sustainability in ASEAN Community" ÇÑ¹·Õè 11-13 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 

³ âÃ§áÃÁà«ç¹·ÒÃÒ áÍ¹´� ¤Í¹àÇ¹ªÑ¹ à«ç¹àµÍÃ� Í.àÁ×Í§ .̈¢Í¹á¡�¹ 

      ÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´�·Õè http://cscd.kku.ac.th Å§·ÐàºÕÂ¹à¢�ÒÃ�ÇÁ§Ò¹ÇÑ¹·Õè 11-13 ÁÔ.Â. 57 
 

 

  แหลงเผยแพรงานวิจัย 



  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2557-2561 

 

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รวมกันจัดทําการวิเคราะห SWOT ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกัน 
เพื่อนําไปจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน นําโดย ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และนางสาวบุศรา สาระเกษ หัวหนาสํานักงาน เปนผูดําเนินกิจกรรม 
ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 5  

โดยผลการวิเคราะห SWOT ดังกลาว ไดนําไปทําจัดทําแผนยุทธศาสตร
และแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2557-2561 ตอไป 

 

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทยทางดนตรี นาฏศิลป โขนจ๋ิว  
เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ-ยกรบ 

 

  เมื่อ วันที่  29 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรม โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทยทางดนตรี นาฏศิลป โขนจ๋ิว เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอนศึกไมยราพ-ยกรบ       
ณ หองประชุมรําไพพรรณี  
 โดยสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 247 คน และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ อยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 
90.60) 
 ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณทุกหนวยงานที่ใหความ
รวมมือเปนอยางดี 

 



Ë¹Ñ§Ê×Íá¹Ð¹íÒ 
   ดวยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.). รวมกับโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และกองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) ไดจัดทําหนังสือ การสํารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพแบบเรงรัด หมูเกาะลันตา มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู

ดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานบทความวิชาการระหวาง

หนวยงาน  

ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ หนังสือการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพแบบเรงรัด หมูเกาะลันตา เพื่อใหนักวิจัยใชประโยชนตอไป 
  

 ผูแตง : องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.).ฯ 

 ชื่อเร่ือง : การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพแบบเรงรัด หมูเกาะลันตา 

  

¾ÃÔ¡¢ÕéË¹ÙÊ´ Å´¡ÒÃàÊÕèÂ§âÃ¤ËÑÇã¨ 

(ที่มาขอมูล : หนวยงานวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร,ี http://res.scphc.ac.th/?cat=31) 

โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุของการตายเปนอันดับหน่ึงของประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลกโดยสาเหตุ
สวนใหญมาจากพฤติกรรมการกินที่ไมเหมาะสม เชน การกินอาหารที่มีไขมันสูง เชน เน้ือสัตวติดมัน อาการทอด ผัดที่ใชนํ้ามัน
มากๆ ฯลฯ แตกินอาหารพวกผัก ผลไม ธัญพืช ทีม่ีเสนใยนอยเกินไป 

ทั้งน้ีรายงานการวิจัยพบวาอาหารไทยเปนอาหารสุขภาพ เพราะใหพลังงานและสารอาหารครบถวนและ
เหมาะสม นอกจากน้ียังมีสวนประกอบของสมุนไพรตางๆ ซึ่งมีผลการศึกษาวาสามารถชวยลดการเกิดโรค 

เรื้อรังตางๆ ได เชน การลดไขมันในเลือด ปองกันการเกิดอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะอยางย่ิงพริกซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญใน
อาหารไทยที่ชวยเพิ่มลดชาติรอนแรง สวนประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดความเผ็ดของพริกก็คือ “ แคปไซซิน ” ซึ่งนอกจากจะ
ใหความเผ็ดรอนแลวยังมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ชวยบรรเทาใหอาการปวดกลามเน้ือและขอ เพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดิน
อาหาร และที่นาสนใจคือผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากน้ียังพบวาคนไทยที่กินพริกเปนประจํามีอุบัติการณเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดนอยกวาคนในประเทศทางตะวันตก 
           ดวยเหตุน้ีนางสาวพัชราณี ไชยทา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร (ซึ่งเปนหลักสูตร
รวมระหวางคณะแพทศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) ไดทําวิทยานิพนธ  
เรื่อง “ ผลของพริกข้ีหนูตอปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด”  
ภายใตการดูแลของ ศ.นพ. สุรัตน โคมินทร หัวหนาฝายโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย  
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนผูควบคุมวิทยานิพนธ 
           วิทยานิพนธช้ินน้ีไดทําการศึกษาหญิงไทยจํานวน 50 คน ที่มีคุณสมบัติดังน้ีคือ ระดับไขมันในเลือดสูง แตมีสุขภาพ
โดยทั่วไปดี อายุระหวาง 45 – 64 ป และหมดประจําเดือนแลว แตไมมีอาการของโรคเรื้อรังใดๆ เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคตับ โรคไตโรคกระเพาะอาหาร ไมไดรับประทานยาเปนประจํา ไมสูบบุหรี่ ไมด่ืมเหลา ไมด่ืมกาแฟมากกวา 2 แกวตอวัน 
และไมกินพริกมากกวา 10 กรัมตอวัน จากการศึกษาหญิงกลุมน้ีพบวาระยะการกินพริกข้ีหนูมีผลดีตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
ปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก การลดระดับนํ้าตาลกลูโคส เพิ่มอัตราเผาผลาญของรางกาย มีแนวโนมชะลอ
การจับกลุมของเกล็ดเลือด และเพิ่มการละลายลิ่มเลือดโดยมีผลภายใน 30 นาทีหลังจากาการกินพริกข้ีหนูสด 
          จึงนับวาคนไทยโชคดีแลวที่อาหารสวนใหญอุดมไปดวยพริก…แตควรกินแตพอประมาณโดยเฉพาะคนที่เปนโรค
กระเพาะลําไส 

   

  

เกร็ดวิจัย 



 

 

 

 

 

 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทสังเคราะหงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมาฝาก   โดยงานวิจัยน้ีเกี่ยวของกับ 

“การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
รําไพพรรณี  ปการศึกษา  2554”  เปนผลงานวิจัยของนางสาวชุติมา พิมลภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  โดยไดรับประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงบประมาณ  2556  ซึ่งงานวิจัยดังกลาวน้ีมี
วัตถุประสงค เพื่อตองการทราบถึงความตองการของตลาดแรงงานทั้งในปจจุบันและอนาคตวาตองการแรงงานลักษณะใดใน
สถานประกอบการ  รวมถึงตองการทราบความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงานที่มีตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
รําไพพรรณี  เพื่อนํามาใชประกอบการวางแผนการผลิตบัณฑิตและปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตรงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป 
 งานวิจัยน้ีไดศึกษาถึงความพึงพอใจของหัวหนาหนวยงานตอคุณภาพบัณฑิตใน  5  ดาน  ไดแก   
       ดานคุณธรรมจริยธรรม   

   ดานความรู  
          ดานทักษะทางปญญา   
       ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
               ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ซึ่งผลการวิจัย  พบวา  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก  รอยละ  81.20  โดยมีรอยละความพึงพอใจในแตละดานตาม
ภาพประกอบ 
 

 
 
 

ชุตมิา พมิลภาพ 

สถาบันวจัิยและพัฒนา 



สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบัณฑิต  พบวา 
1.  ควรฝกทักษะความรูดานตาง ๆ ใหเพิ่มมากข้ึน  ไมวาจะเปนทางดานทักษะการพูด  การนําเสนอ  ความกลา
แสดงออก  และควรพัฒนาใหบัณฑิตกลาคิด  กลาทํา  กลาตัดสินใจ 
2.  ควรปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  โดยควรมีการปรับปรุงการ

เรียนการสอนทางดานทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติงานจริง  และควรมีการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 3.  ควรมีการฝกทักษะทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  รวมถึงเทคโนโลยีใหม ๆ เพิ่มเติมมากข้ึน 

4.  ควรปรับปรุงการเรียนการสอนทางดานภาษาตางประเทศใหสอดรับกับการเปดประชาคมอาเซียน  และสามารถ
นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

 5.  มหาวิทยาลัยควรเชิญผูเช่ียวชาญมาจัดอบรมดานภาวะการเปนผูนํา 
 6.  ควรปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหรับกับอาชีพขาราชการ 

7.  ควรเพิ่มทักษะความรูใหมากข้ึน  กลาคิด  กลาทํา  และกลาตัดสินใจมากข้ึน 
 8.  ควรพัฒนาทักษะในการใชงานระบบ  GIS  เพื่อนํามาใชรวมกับฐานขอมูลที่มีอยู  และสามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 9.  ควรมีการเพิ่มเติมการเรียนการสอนทางดานกฎหมายทางภาษี  และการบัญชีมากข้ึน 
  

ในผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําไปเผยแพรตอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยาครั้งที่ 4 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชนครินทรวิชาการและวิจัยครั้งที่ 7” ภายใตหัวขอ “การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินมุงสู
ประชาคมอาเซียน” วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2557 แลวน้ัน คณะผูวิจัยยังไดนําเสนอผลการวิจัยใหแกคณะ และหนวยงานที่
เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อการนําไปปรับปรุงหลักสูตร  และพัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

 
---------------------------------------- 
ขอขอบคุณขอมูลดีดี มีประโยชนจาก 
นางสาวชุติมา พิมลภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (หัวหนาโครงการวิจัย)  
วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ, นางสาวบุศรา สาระเกษ, นางสาวกรรณิกา สุขสมัย, นางสาวชุลีรัตน ผดุงสิน,                
นางสาวนิตยา ตนสาย, นางสาวปยาภรณ กระจางศร,ี นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ (คณะวิจัย) 
 

ขอเชิญนักวจิัยที่สนใจ รวมสงบทสังเคราะหงานวจิัยเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธในสารวจิัยรําไพพรรณ ี
    ไดที่ E-MAIL:  RESEARCH_RBRU2010@HOTMAIL.COM      โทรศัพทมือถอื. 086-4402639   

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ 
Ç�Ò·ÕèàÃ×Íâ· ´Ã.àÍ¡ªÑÂ ¡Ô¨à¡ÉÒà¨ÃÔ  Í.àÃ×Í§ÍØäÃ ÇÃÃ³â¡ Í.ÊØ·¸Ô¹Ñ¹·� âÊµÇÔ¶Õ Í.´Ã.ªÇÑÅÃÑµ¹� ÊÁ¹Ö¡ 

¹.Ê.ºØÈÃÒ ÊÒÃÐà¡É    ´Ã.ÊØ¾ÑµÃÒ ÃÑ¡ÉÒ¾Ãµ ¹.Ê.¡ÃÃ³Ô¡Ò ÊØ¢ÊÁÑÂ ¹.Ê.¹ÔµÂÒ µ�¹ÊÒÂ 
¹.Ê.»�ÂÒÀÃ³� ¡ÃÐ¨�Ò§ÈÃÕ   ¹.Ê.ªØµÔÁÒ ¾ÔÁÅÀÒ¾ ¹.Ê.ÍØäÃÇÃÃ³ áÊ¹à¢ÕÂÇÇ§È� ¹.Ê.ªØÅÕÃÑµ¹� ¼´Ø§ÊÔ¹
  

 â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í. 086-4402639  â·ÃÈÑ¾·� 039-319111 µ�Í 3505, 3515  FAX.039-471056 
  E-MAIL:  RESEARCH_RBRU2010@HOTMAIL.COM  

WEBSITE:  WWW.RBRU.AC.TH/ORG/RESEARCH/INDEX.PHP 


