
 

15 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2557 - 15 Á¡ÃÒ¤Á 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 

การประชุมวชิาการวจิัยรําไพพรรณ ีครัง้ที่ 8 

“สหวทิยาการงานวจัิยจากทองถิ่นสูอาเซยีน” 
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   ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË�§ªÒµÔ (Çª.) ¢ÍàªÔ¼Ù�Ê¹ã¨Ê�§¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍàÊ¹Í¢ÍÃÑº§º»ÃÐÁÒ³

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ �µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ� ÀÒÂãµ�â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐ¶�ÒÂ·Í´

à·¤â¹âÅÂÕ¨Ò¡¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐ¨íÒ»� 2558 ã¹ÁÔµÔ¡ÒÃãª�»ÃÐâÂª¹�µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ  

 â´ÂÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´áºº¿ÍÃ�Á áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä �́·Õè www.nrct.go.th áÅÐ www.prv.nrct.go.th 

*¢Íº¢�ÒÂ¡ÒÃãË�·Ø¹ 

 Çª. ¨ÐãË�¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁÊ�§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÀÒÂãµ�á¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ á¡�â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÊÍ´¤Å�Í§

¡Ñºá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ �́Ò¹ã´ �́Ò¹Ë¹Öè§ Ñ́§¹Õé 

1. á¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ �́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Ố¹  2. á¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ �́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éíÒ 

3. á¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ �́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»�ÒäÁ�  4. á¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ·Ò§ �́Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ 

5. á¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ·ÄÉ®ÕãËÁ�   6. á¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ �́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ 

*ÅÑ¡É³Ð¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ·ÕèàÊ¹Í¢ÍÃÑº·Ø¹ 

 1. µ�Í§áÊ´§àËµØ¼Å ¤ÇÒÁ¹�ÒÊ¹ã¨ »�ËÒ áÅÐ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ÈÖ¡ÉÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ à¾×èÍ¨Ñ´¡ÒÃ

¤ÇÒÁÃÙ�µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ â´Â¹íÒËÅÑ¡»ÃÑªÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ÊÍ´á·Ã¡ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ� áÅÐ

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼ÅÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ�ä»ÊÙ�¡ÒÃãª�»ÃÐâÂª¹� 

 2. µ�Í§áÊ´§ãË�àËç¹¶Ö§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁ ÈÖ¡ÉÒ ÇÔà¤ÃÒÐË� ÊÑ§à¤ÃÒÐË� Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµÒÁá¹Ç

¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ â´ÂÁÕ¡ÒÃáÊ´§¡ÒÃÊÐÊÁÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¨Ò¡¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñºá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ 

 3. ÁÕ¡ÒÃ¹íÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Õèä �́ä»à¼Âá¾Ã� áÅÐ¶�ÒÂ·Í´ã¹ÃÙ»áººµ�Ò§æ ¡ÑºÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐ¾×é¹·Õèà»�ÒËÁÒÂ 

 4. ÁÕ¡ÒÃáÊ´§ãË�àËç¹¶Ö§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ »ÃÐàÁÔ¹¼Å ¡ÒÃ¹íÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔä»ãª�

»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐ¾×é¹·Õèà»�ÒËÁÒÂ 

 5. áÊ´§ãË�àËç¹¶Ö§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐ¾×é¹·Õèà»�ÒËÁÒÂ ã¹ �́Ò¹µ�Ò§æ ËÅÑ§¨Ò¡ä �́ÃÑº

¡ÒÃà¼Âá¾Ã�áÅÐ¶�ÒÂ·Í´Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ 

 6. ÁÕà»�ÒËÁÒÂªÑ´à¨¹áÅÐÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº¤ÇÒÁÁØ�§ËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃãË�·Ø¹ 

 7. à»�¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õèãª�§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹äÁ�à¡Ô¹ 500,000 ºÒ· 

 8. à»�¹â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃäÁ�à¡Ô¹ 8 à´×Í¹ 

 9. à»�¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ/¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ä �́»ÃÐÊÒ¹¡ÑºË¹�ÇÂ§Ò¹ã¹¾×é¹·Õèà»�ÒËÁÒÂà¾×èÍãË�¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ

í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÅ§¾×é¹·Õè¢ÂÒÂ¼Å áÅÐÁÕá¼¹¹íÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ� Ñ́§¡Å�ÒÇä»äÇ�ã¹á¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§Ë¹�ÇÂ§Ò¹ã¹ÃÐÂÐµ�Íä» àÁ×èÍ

â¤Ã§¡ÒÃáÅ�ÇàÊÃç¨ â´ÂáÊ´§Ë¹Ñ§Ê×ÍµÍºÃÑº¨Ò¡Ë¹�ÇÂ§Ò¹ (ËÒ¡ÁÕËÅÑ¡°Ò¹µÒÁ¢�Í 9 ¨Ðä �́ÃÑº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà»�¹¾ÔàÈÉ) 

*¼Å¼ÅÔµ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 

 1. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡»ÃÑªÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 

 2. Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ ·Õèä �́¼�Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

 3. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¹íÒÊ�§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔä»ÊÙ�¡ÅØ�Áà»�ÒËÁÒÂ 

 4. ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ ¹Ñ¡»ÃÐ ỐÉ°� »ÃÐªÒª¹áÅÐ¼Ù�à¡ÕèÂÇ¢�Í§·Õèä �́ÃÑº»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ 

 5. ¤Ù�Á×ÍÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ� à·¤â¹âÅÂÕ ËÃ×Í¤Ù�Á×Í í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ ·Õèà»�¹»ÃÐâÂª¹�µ�Í¡ÒÃà¼Âá¾Ã�áÅÐ

¶�ÒÂ·Í´Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ� ¨íÒ¹Ç¹ 1 ªØ´ ¾Ã�ÍÁ CD 

 

ประกาศรับขอเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดําริ”  

ภายใตโครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยจีาก

ผลงานวจิัยและนวัตกรรม ประจําป 2558 

ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 5 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�ÊÔ·¸ÔÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 

1. ÁÕÊÑªÒµÔä·Â ÁÕ¶Ôè¹¾íÒ¹Ñ¡¶ÒÇÃã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÁÕËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèÁÑè¹¤§ 

2. ÁÕ·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒã¹à·¤â¹âÅÂÕ ¡ÒÃ·´ÅÍ§ áÅÐ¡ÒÃ¶�ÒÂ·Í´Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�ÊÙ�¡ÅØ�Áà»�ÒËÁÒÂ¼Ù�ãª�»ÃÐâÂª¹�ä´�ÍÂ�Ò§ÁÕ

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 

3. ÊÒÁÒÃ¶» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ§Ò¹ä´�µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§ÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃãË�áÅ�ÇàÊÃç¨ÀÒÂã¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ÍÂ�Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ 

4. ÊÒÁÒÃ¶Ã�ÇÁªÕéá¨§¼Å¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ/ÊÑÁÁ¹Ò ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§µÒÁ·Õè Çª. Ã�Í§¢Í 

5. ¼Ù�ºÑ§¤ÑººÑªÒÊÙ§ÊØ´·Õè¼Ù�ÊÁÑ¤ÃÊÑ§¡Ñ´ÍÂÙ� ãË�¤ÇÒÁàËç¹ªÍº áÅÐÃÑºÃÍ§ (ã¹¡Ã³Õ·Õèä´�ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹) 

6. à»�¹¼Ù�ÁÕ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂµÒÁ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ¢Í§ Çª. 

7. ·Ñé§¹Õé¡Ã³ÕÍÂÙ�¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ´Ñ§¡Å�ÒÇ¢�Ò§µ�¹ãË�ÍÂÙ�ã¹´ØÅ¾Ô¹Ô¨¢Í§ Çª. 

 

    

 

¡ÒÃ¨Ñ´Ê�§¢�ÍàÊ¹Í 

1. ¨Ñ´·íÒ¢�ÍàÊ¹Íà»�¹ÀÒÉÒä·ÂµÒÁáºº¿ÍÃ�Á (font TH Sarabun PSK ¢¹Ò´ 16) 

2. Ê�§¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃµ�¹©ºÑº·ÕèÁÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁ©ºÑº¨ÃÔ§ ¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò ¨íÒ¹Ç¹ 10 ªØ´ áÅÐºÑ¹·Ö¡¢�ÍàÊ¹Í

â¤Ã§¡ÒÃ (MS word) ã¹ÃÙ»áºº CD ¨íÒ¹Ç¹ 1 ªØ´ 

3. Ê�§¢�ÍàÊ¹Í   

 
àÃÕÂ¹ ËÑÇË¹�Ò½�ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

 ¡Í§»ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ (ÍÒ¤ÒÃ Çª.5 ªÑé¹ 4) 

 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË�§ªÒµÔ (Çª.) 

 196 ¶¹¹¾ËÅâÂ¸Ô¹ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 

ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 5 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2558 

งานสัมมนาเรืองท ุ นการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 

 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ไดมีโครงการมอบทุนการศึกษาเต็มจํานวนในทุกๆปใหกับบุคคล

สัญชาตติางๆ รวมถงึบุคคลสัญชาติไทย เพื่อการศึกษา ทําวิจัย หรือดูงานตอที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทุนการศึกษาจาก

รัฐบาลออสเตรเลยี (Endeavour Scholarships and Fellowships) มี 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนปรญิาโทและปรญิาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) 

2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) 

3. ทุนอาชวีศกึษาและฝกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) 

4. ทุนศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ จึงขอประชาสัมพันธ “งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาล

ออสเตรเลยี” ซึ่งจัดขึ้น ณ หองพนินาเคิล 1-2, ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรคอนตเินนตัล กรุงเทพฯ 

 ในวันศุกรที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. โดยการสัมมนาเปนภาษาไทย และไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

กรุณาสํารองที่นั่งผานทาง โทรสาร. 0-2344-6303 หรอือีเมลล aei.bkk@dfat.gov.au ภายในวันศุกรที่ 23 มกราคม 2558  

 หากมีขอสงสับประการใด กรุณาตดิตอคุณภาสนิ ีรัตนบุร ีเจาหนาที่โครงการและงานบรหิารฝายการศึกษา สถาน

เอกอัครราชทูตออสเตรเลยี โทรศัพท 0-2344-6493  



 

  

ขอเชญิสงบทความวจิัยในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

ดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี 11 ฯ 

     �́ÇÂÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÃÐ¹¤Ã ¨Ñ´§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºªÒµÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ   

ÃÒªÀÑ¯¾ÃÐ¹¤Ã ¤ÃÑé§·Õè 4 ÀÒÂãµ�ËÑÇ¢�Í � ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¡Ñº ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹� ã¹ÇÑ¹·Õè 30 

ÁÕ¹Ò¤Á 2558 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÃÐ¹¤Ã 

 â´Â¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶Ê�§º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ©ºÑºàµçÁ (Full paper) ·Õè¨Ð¹íÒàÊ¹ÍµÒÁÃÙ»áºº·Õè¡íÒË¹´¾Ã�ÍÁáºº

µÍºÃÑº ä´�µÑé§áµ�ºÑ´¹Õé¨¹¶Ö§ 31 Á¡ÃÒ¤Á 2558 áÅÐÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´ãºÊÁÑ¤Ã¾Ã�ÍÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä �́·Õè 

http://www.pnru.ac.th/offi/research â·ÃÈÑ¾·� 02-521-1234 

 

�́ÇÂ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂ¾ÃÐ¨ÍÁà¡Å�Ò¾ÃÐ¹¤ÃàË¹×Í ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ

ÃÐ Ñ́ºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 11 (NCCIT2015) áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ Ñ́º¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 11 (IC2 IT2015) ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 2-3 

¡Ã¡®Ò¤Á 2558 ³ âÃ§áÃÁÍâ¹ÁÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 

â´Â¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶Ê�§º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 21 Á¡ÃÒ¤Á 2558 (ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ IC2 IT2015) áÅÐ

ÇÑ¹·Õè 20 ÁÕ¹Ò¤Á 2558 (ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ NCCIT2015) 

áÅÐÊÒÁÒÃ¶ Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ¾Ã�ÍÁà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊ�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä �́·Õè  http://www.nccit.net áÅÐ 

http://www.ic2it.org ËÒ¡µ�Í§¡ÒÃ¢�ÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ â»Ã´µÔ´µ�Í ¤Ø³ÇÑªÃÕÇÃÃ³ ¨Ôµµ�Ê¡ØÅ ËÑÇË¹�Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

¤³º Ṍ â·ÃÈÑ¾·� 02-555-2000 µ�Í 2719 

งานประชุมวชิาการระดับชาต ิ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร คร้ังท่ี 5 

ขอเชิญสงบทความวจิัยและกรณศึีกษาเขาประกวดในโครงการประกวด

บทความวจิัยและกรณศึีกษา ดานพัฒนบรหิารศาสตรประจําป 2558 

     Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒÊµÃ� í́Òà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ �́Ò¹¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃ

ÈÒÊµÃ� »ÃÐ¨íÒ»� 2558 ÃÐ Ñ́ºªÒµÔ (ÍÒ¨ÒÃÂ� ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐºØ¤¤Å·ÑèÇä») ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ (¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́º»ÃÔÒ

àÍ¡ áÅÐ»ÃÔÒâ·) 12 ÊÒ¢ÒÇÔªÒáÅÐ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ â´ÂÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¤Ã×Í¢�ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂáÅÐ
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ยุคนี เป็นยุคทีการค้นคว้าหาข้อมูลการวิจัยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว คณาจารย์ 

หรือนักศึกษา ทีสนใจอ่านรายงานหรือบทความวิจัยต้องอาศัยข้อมูลการวิจัยต่าง ๆ ทีเป็นปัจจุบัน

เพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ดังนันจึงจําเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ในการอ่านเพือประเมินรายงานหรือ

บทความวิจัย อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญประการหนึงในการอ่านหรือประเมินบทความวิจัย คือ ความรู้และเข้าใจศัพท์

เฉพาะทีใช้ในการวิจัย ซึงหลายคํามีความหมายใกล้เคียงกัน ผู้ อ่านทีไม่คุ้นเคยศัพท์เฉพาะเหล่านี  อาจเกิดความไม่เข้าใจ

ลึกซึ ง หรือแม้กระทังอาจลดแรงจูงใจของผู้ อ่านหรือนักศึกษาในการเรียนได้  ด้วยเหตุนี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้

รวบรวมศัพท์เฉพาะทางการวิจัยและสถิติ และความหมายของศัพท์มานําเสนอ เพือให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ น โดยจะนําเสนอ

ศัพท์ไล่เรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ซึงฉบับนี  ขอนําเสนอศัพท์ด้านการวิจัยและสถิติ ในตัวอักษร G และ H ทีพบ

เห็นโดยทัวไป ดังนี 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดวิจัย 

Grounded Theory – ทฤษฎีจากฐาน 

        แนวทางหนึงของการวิจัยเชิงคุณภาพทีเน้นการตีความเพือให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์ที

เกียวข้องกับเจตคติ ความเชือ ความรู ้สึก วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล

หลายๆ วิธี ในทุกเหตุการณ์ทีเกิดขึ น นักวิจัยตั งคําถามการวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัยระหว่างการ

ดําเนินการวิจัยโดยอยู่บนพื นฐานของข้อมูลทีสังเกตพบได้โดยตรง และใช้กระบวน การคิด วิเคราะห์ 

และตีความข้อค้นพบอย่างมีเหตุ มีผล เพือหาตัวแปรต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และสรุปออกมาเป็น

กฎเกณฑ์ หรือทฤษฎี แนวทางนี อาศัยวิธีการอุปมานเป็นหลัก (inductive approach) 

Historical Research – การวิจัยเชิงประวั ติศาสตร ์

 การวิจัยทีมีการค้นคว้าหาข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริงทีผ่านมาแล้วในอดีต เพือมุ่งอธิบาย

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงเป็นเหตุเป็นผลและมีความเกียวข้องกับสถานการณ ์ทีเกิดขึ นใน

ปัจจุบันและอนาคต เช่น การศึกษาประวัติและผลงานของสุนทรภู ่ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ เป็น

ต้น ซึงการวิจัยนี มีลักษณะต่างจากวิจัยประเภทอืน ตรงทีเป็นการตรวจสอบผลงานทีผู ้อืนทําไว้แล้ว 

ข้อมูลทีท ําการวิจัยแล้วเกิดขึ นในอดีตทียาวนาน สํารวจหาแหล่งเก็บข้อมูล และบันทึก คัดลอก การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิพากษ์ พิจารณาคุณค่าของเอกสารหลักฐาน แล้วหาข้อสรุปตั งเป็นสมมติฐาน

ภายหลัง การเสนอผลการวิจัย มีลักษณะเป็นการใช้ภาษามากกว่าใช้สถิติตัวเลข 

ข้อมูลอ้างอิง 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ.ิ 2540. ปทานุกรมการวิจัย REFERENCE HANDBOOK OF RESEARCH  

   METHOD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศุภกิจ วงศ์วัฒนนุกิจ. 2550. พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิต.ิ กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
 



เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จัดงานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่  8 เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถ่ินสูอาเซียน”         
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เน่ืองในวโรกาสคลายวัน  
พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 110 ป ในป 2557 น้ี   

ภายในงานจัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ  การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
และภาคโปสเตอร โดยแยกตามสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา ไดแก สาขาการศึกษา สาขาการจัดการ/บริหารธุรกิจ  
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นิทรรศการผลงานวิจัยจากคณะ
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลานเอนกประสงคช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ในงานน้ีมีผูสนใจรวมนําเสนอผลงานเขารวมนําเสนอทั้งสิ้น 119 เรื่อง 
ผานการคัดเลือก 111 เรื่อง แบงเปนภาคบรรยาย 82 เรื่อง ภาคโปสเตอร 29  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุม วชิาการวจัิยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 8 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 110 ป 

“สหวทิยาการงานวจัิยจากทองถิ่นสูอาเซยีน” 

 

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศการบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ 

วาที่เรอืโทเอกชัย กจิเกษาเจรญิ 

ผูอํานวยกานสถาบันวจัิย  

ถายภาพรวมกับผูทรงคุณวุฒ ิบรรยายพเิศษ 

ศาสตราจารยวันทะนยี วาสกิะสนิ 

คณบดวีทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒ ิบรรยายพเิศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการนําเสนอผลงานวจัิยในภาคโปสเตอร 
 

บรรยากาศการนําเสนอผลงานวจัิยในภาคบรรยาย 
 

นักวจัิยดเีดน “ดร.ชุตาภา  คุณสุข” 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รองผูอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา ถายภาพรวมกับนักวจัิย 
 

รองผูอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา มอบของที่ระลกึใหแกคณะกรรมการพชิญจารญ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวจัิยสัญจร ประจําปงบประมาณ 2558 
 

เม่ือวันที่ 8-9 มกราคม 2558 ที่ผานมา สถาบันวิจัย

และพัฒนาไดจัดทําโครงการวิจัยสัญจร ครั้งที่ 2 ประจําป

งบประมาณ 2558   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ขาวสาร แหลงทุน

วจิัยตางๆ และการนําผลงานวจิัยเพื่อไปนําเสนอในงานประชุม

วชิาการ โดยไดประชาสัมพันธ ตามคณะตางๆ  

นําโดย อ.สุทธนิันธ โสตวิถี และอ.เรืองอุไร วรรณโก 

รองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา และทมีงาน  

 โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารยและนักวิจัยเปน

อยางด ี 

 
คณะอัญมณีศาสตรฯ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะนติศิาสตร คณะครุศาสตร คณะนเิทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ 

คณะวทิยาการคอมพวิเตอรฯ คณะวทิยาศาสตรฯ 



 

 

 

 

 

 
 

 

งานวจัิยเรื่อง “การศกึษาสถานการณและแนวโนมทางการตลาดของหอยนางรม ที่เพาะเลี้ยงจากกลุมผูเลี้ยงหอยครบ

วงจร ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี” เปนผลงาน วิจัยของ              

ผูชวยศาสตราจารยเดอืนรุง  เบญจมาศ สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิปงบประมาณ 2554  

ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีแนวคิด คือตองการศึกษาสถานการณและสภาพปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ซึ่ง

หมายถงึการศกึษาทางเดนิของปจจัยตางๆ ที่ประกอบใหเกดิการเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยง ผลผลติ การแปรรูป จนถงึขัน้การรวบรวมเพื่อ

จําหนาย ทางเดนิสนิคา และแนวคิดของผูบรโิภค  

 ผูวจัิยจึงมีความประสงคจะดําเนนิการวจัิย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ  

1. เพื่อศกึษาสถานการณของกลุมผูเลี้ยงหอยนางรมครบวงจรทางดานการผลติและเก็บเกี่ยว  

2. เพื่อศกึษาทางเดนิสนิคาหอยนางรมจากฟารมเพาะเลี้ยงสูผูบรโิภค  

3. เพื่อศกึษาความตองการของผูบรโิภคที่มีตอหอยนางรมสด และผลติภัณฑ  

4. เพื่อศกึษาปญหาดานการตลาดและการตัง้ราคาจําหนาย 

 วธิดีําเนนิการวจัิยในครัง้นี้ ผูวจัิยดําเนนิการวจัิย 4 กลุมที่เกี่ยวของกับหอยนางรม คือ  

1. การสํารวจขอมูลพื้นฐาน โดยใชสอบถามและสัมภาษณผูเพาะเลี้ยงหอยและเครอืขายของกลุมเลี้ยงหอย 

นางรมครบวงจรอาวคุงกระเบน  

2. สํารวจขอมูลผูเพาะเลี้ยงหอยที่นําลูกพันธุจากกลุมไปเพาะเลี้ยงตามพื้นที่ตางๆ   

3. สํารวจขอมูลผูคาสง  และผูคาปลกี  และแมคาทั่วไป และ  

4. สํารวจขอมูลผูบรโิภคทั่วไป เพื่อศกึษาขอมูลทั่วไปของหอยนางรม สถานการณการเพาะเลี้ยง การตลาด 

การแปรรูป และชองทางการจัดจําหนายของหอยนางรม และผลิตภัณฑ นําผลการสํารวจขอมูลทั้งหมดมา

เผยแพรใหกับกลุมผูเพาะเลี้ยงและสมาชกิไดรับรูขอมูล และสามารใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตอยอดใหกับ

สมาชกิตอไป 

ผลการวิจัย พบวา ผลการสํารวจขอมูลของกลุมเพาะเลี้ยงหอยและเครือขายของกลุมผูเลี้ยงหอยนางรมครบวงจรอาวคุง

กระเบน ดานปจจัยการผลิต ตนทุนการผลิต แนวโนมการตลาด และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต โดยสํารวจรวมกับการ

สัมภาษณประชากร 4 กลุม จํานวนทัง้สิ้น 1,420 ราย ที่อาศัยในจังหวัดจันทบุร ีตราด ระยอง และชลบุร ีไดผลดังตอไปนี้ 

หอยนางรมที่นํามาเพาะเลี้ยงสวนใหญคือหอยนางรมพันธุปากจีบ (รอยละ 99) ที่เปนลูกพันธุจากคลองตาสังขจังหวัดจันทบุรี

เปนสวนใหญ สิ่งจําเปนในการเพาะเลี้ยงคือ เรอืยนต แรงงาน เรอืพาย แพไมไผ และอีแปะ ตนทุนของลูกพันธุพวงละ 1.40 บาท ทําการ

เพาะเลี้ยง 8-12 เดอืน จะจําหนายไดพวงละ 6-15 บาท และมีสัดสวนที่จําหนายไดรอยละ 80 ของทั้งหมด ตนทุนในการบริหารจัดการ 

คาแรงงานและอ่ืนๆ ประมาณพวงละ 5-7.4 บาท จึงมีกําไรในการเลี้ยงหอยนางรมพวงละ 1-7.6 บาทตอป และมีการเพาะเลี้ยงตั้งแต 

50,000-100,000 พวงตอคนตอป 

หอยนางรมที่เพาะเลี้ยงสวนใหญจะจําหนายผานพอคาคนกลาง (รอยละ 86) ที่เหลอืแกะจําหนายเอง แนวโนมราคาคอนขางไม

คงที่โดยหอยทัง้เปลอืกกโิลกรัมละ 6-15 บาท เฉลี่ยแลวประมาณ 11-15 บาท ทําใหคนเลี้ยงพยากรณราคาขายไมได จึงมีความเสี่ยงสูง

ผูชวยศาสตราจารยเดือนรุง  เบญจมาศ                  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



ในการขายไดราคาถูกและไมคุมคาการลงทุน ราคาจะแปรผันตามปริมาณการเลี้ยงของแตละป จํานวนนักทองเที่ยว และความอุดม

สมบูรณของอาหารในทะเล 

ปญหาการเพาะเลี้ยงคือสถานที่เพาะเลี้ยงปจจุบันขาดความอุดมสมบูรณ หอยนางรมตายมีแมลงศัตรูหอย และคุณภาพน้ําที่แย

ลงเรื่อยๆ พื้นที่การเพาะเลี้ยงมีจํากัด ขาดแคลนแรงงาน และขาดแคลนเงนิทุน เกษตรกรจึงอยากใหมีการรวมกลุมหรือขึ้นทะเบียนกลุมผู

เลี้ยงหอย เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนขอมูล และทราบสถานการณ การเพาะเลี้ยงหอยนางรมของคนอ่ืนๆ เกษตรกรสวนใหญยืนยันจะเลี้ยง

หอยตอไปในอนาคตถงึแมราคาจะแปรผัน 

ผลสํารวจดานผลติภัณฑหอยนางรม พบวาผูบรโิภคมีความสนใจอยากบรโิภคขาวเกรยีบหอยนางรมเปนสนิคาขบเค้ียวมากที่สุด 

และราคาจําหนายอยูในชวง 40-50 บาท สวนสินคาประเภทอาหารผูบริโภคอยากบริโภคผลิตภัณฑน้ําพริกหอยนางรมมากที่สุด และ

ราคาจําหนายอยูในชวง40-50 บาท 

   
 

 

 

 

................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณขอมูลจาก 

ผูชวยศาสตราจารยเดอืนรุง  เบญจมาศ  โทรศัพท : 089-7105435 ,039-471073  โทรสาร  : 039-471073  

สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

E-Mail   : duanrung@hotmail.com 
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