








ค�ำน�ำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือ

ข่ายการศกึษา วิจยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10 สถาบัน ได้แก่ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

7. School of Humanities, Universiti Sains Malaysia 

8. Faculty of Language and Communication, Universiti Malaysia Sarawak 

9. Faculty of Education and Language, Atma Jaya Catholic University  

 of Indonesia

10. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University

ได้ก�าหนดจดัการประชมุวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2 (The 2nd National and International Conference  

on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon 2021) : The Role,  

Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the  

Disruptive Society) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยจัดการประชุมแบบออนไลน์  

ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 

หน่วยงานต่าง ๆ  รวมทัง้เป็นการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการวจิยั 

โดยการน�าเสนอบทความวจิยั และบทความทางวิชาการจากในประเทศและต่างประเทศ 



ในกลุ่มภาษาและภาษาศาสตร์ (Language and Linguistics) วรรณกรรมและ 

คตชินวทิยา (Literature and Folklore) รฐัศาสตร์ (Political Science) รฐัประศาสนศาสตร์ 

(Public Administration) นิติศาสตร์ (Jurisprudence) บริหารธุรกิจ (Business  

Administration) วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษา (Culture and Area of Study) การศึกษา 

(Education) การสอนภาษาองักฤษ (English Language Teaching) และสงัคมศาสตร์ 

(Social Sciences) รวมทั้งสิ้น 42 เร่ือง แบ่งเป็นภาคบรรยายระดับชาติ จ�านวน  

22 เรือ่ง ระดบันานาชาต ิจ�านวน 10 เรือ่ง และภาคโปสเตอร์ (Poster) จ�านวน 10 เรือ่ง

คณะผู้ด�าเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ใคร่ขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษ 

(Keynote Speaker) คณะท�างาน ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ร่วมจัด และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ตลอดจน ผู้ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัย 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วมส�าคัญท�าให้การจัดงาน 

ครั้งนี้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กรกฎาคม 2564



สำรจำกอธิกำรบดี

ประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

การเมือง การปกครอง รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ�าวัน ประชาชนจ�าต้องปรับตัวอย่าง

พลิกผัน (Disruptive) เพื่อด�ารงชีพและด�าเนินชีวิตในสังคมให้อยู่รอด 

ในภาวะความผันผวนน้ี นักวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้

ทีส่อดรบักบัสถานการณ์ ดงันัน้สถาบนัการศกึษาจงึมบีทบาทส�าคญัในการน�าความรู้ 

เหล่านั้นมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  

การจดัการเรยีนการสอน การเผยแพร่บทความวชิาการและบทความวจิยั เพือ่ให้เกดิ 

ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันการศึกษาซ่ึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการทางสังคม จึงได้จัดประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ข้ึน  

ภายใต้หัวข้อ : The Role, Importance and Challenges of Humanities and  

Social Sciences in the Disruptive Society เป็นจุดสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ในปัจจุบัน 

ในนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณภาคีความร่วมมือจากสถาบัน 

การศึกษาต่าง ๆ ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมครั้งนี้ อันได้แก่

1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 



5) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

7) School of Humanities, Universiti Sains Malaysia 

8) Faculty of Language and Communication, Universiti Malaysia Sarawak 

9) Faculty of Education and Language, Atma Jaya Catholic  

University of Indonesia 

10) Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณ ผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู ้น�าเสนอผลงานวิจัย  

คณะกรรมการด�าเนนิการจัดประชุมวิชาการฯ รวมทัง้บคุลากรสงักดัคณะมนษุยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมและอ�านวยความสะดวกในการจัดประชุม

วิชาการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จะสัมฤทธิ์ผล 

ตามความมุ่งหมายทุกประการ

        

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�านิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



สำรจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ความท้าทายประการหนึง่ของชมุชนวชิาการด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในยุคสมัยของเรา คือค�าถามถึงพลังและปัญญาของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการอธิบาย ท�าความเข้าใจ สร้างสมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของพลวัต การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนเปลี่ยนสังคมในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไป
ทศิทางท่ีต้องการเชงิคณุภาพได้อย่างไร ท่ามกลางความท้าทายใหม่ ๆ  ในบรบิทสงัคม 
และการคุกคามใหม่ที่ไม่คุ ้นเคยมากนัก ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  
สงัคมยคุดจิทัิล ความยาก ความเหลือ่มล�า้ ความเป็นธรรมในสงัคม การสงัคมประชาธปิไตย 
และการประกอบการ การแตกตวัทางชนชัน้ การสังคมวถิใีหม่ยุคหลงัโควดิ-19 เป็นต้น 

การปรบัตวัใหม่ทัง้ในแง่มมุการสร้างสมองค์ความรู ้การพฒันาระเบยีบวธิวีธิวีทิยา 
และตัวนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เองที่จะต้องกระหายใคร่รู้ น�าพาตัวตน 
องค์กร และสถาบันที่สังกัดผสมผสานเป็นเนื้อหนึ่งกับสังคมนั้น ๆ และการท�าให้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นปัญญาปฏิบัติการ จึงนับเป็นความท้าทายบน
ความท้าทายอย่างแท้จริง 

การสร้างพื้นที่ของการสนทนาทางวิชาการ และการเผยแพร่ส่ือสารท�าให้
พื้นที่การสนทนาเกิดการถกเถียงต่อเนื่อง กระทั่งตกผลึกเป็นความคิดทางสังคม  
ที่สามารถสร้างสรรค์ ต่อยอดไปได้ไม่สิ้นสุด ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�าคัญมาก 
การทีค่ณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทักษณิ ได้รเิริม่และจดัประชมุ
วิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อเน่ืองมาจึงนับเป็นบทบาทและพันธกิจที่ส�าคัญ
ของสถาบัน / องค์กรวิชาการ 

คาดหวังเป็นอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 นี้จะเป็นพื้นที่/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างสม การถ่ายทอด ต่อยอด ขอบฟ้าความรู้ใหม่ ๆ ออกไปไม่สิ้นสุด 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



สำรจำกคณบด ี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ

สังคมทุกสังคมมีลักษณะเป็นพลวัตมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู ่ 
ตลอดเวลา การเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ  ของสงัคมส่งผลต่อระบบความคดิ ความเช่ือ 
ค่านยิม และพฤตกิรรมของคนในสงัคม การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารก็เช ่นเดียวกัน ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สังคมก้าว 
เข ้าสู ่ สังคมยุคดิจิทัล ข ้อมูลข่าวสารถูกเผยแพร่ แลกเปล่ียนและสืบค้นได้ 
อย่างรวดเร็ว ท�าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้อย่างไร้ขีด
จ�ากัด เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ผู้คนใช้ชีวิตผ่านระบบ
ออนไลน์ ท�าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ใช้คอมพิวเตอร์และ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการท�างานและอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
อย่างแพร่หลาย เกิดยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ท�าให้ธุรกิจบางอย่าง
หายไปจากตลาดพร้อมกับการเกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาตอบสนองพฤติกรรม 
ของมนุษย์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็เปล่ียนไป
ตามเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงน้อยลง ติดต่อผ่าน
สงัคมออนไลน์เพิม่มากขึน้ เหล่านีล้้วนแต่เป็นประเดน็ท้าทายส�าหรบัการศกึษาวจิยั
ทางด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ก่อให้เกดิการศกึษาค้นคว้าเพ่ือท�าความเข้าใจ 
และอธิบายพลวัตทางสังคมที่เกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน อันเป็นการขยายพรมแดน 
การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ครอบคลุมทางสังคมที่เกิดขึ้น

การประชมุวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 (TSU-HUSOiCon 2021) ก�าหนดจัดขึ้นในหัวข้อ“The Role, Importance 
and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การจัดประชุมดังกล่าวจะเป็น
เวทีเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
และบุคคลท่ัวไปได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนา



องค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อันจะมีส่วนช่วยอธิบายปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมน�าไปสู่การพัฒนา
และประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ ์
ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้ง 10 สถาบัน อันประกอบด้วย

1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

5. คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิคณะมนษุยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. School of Humanities, Universiti Sains Malaysia 

7. Faculty of Language and Communication, Universiti Malaysia Sarawak 

8. Faculty of Education and Language, Atma Jaya Catholic University  
 of Indonesia 

9. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University 

ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจัด และร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ท�าให้
การจัดประชุมวิชาการคร้ังน้ีได้รับการตอบรับและส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ 
หวงัเป็นอย่างย่ิงว่ากจิกรรมในครัง้นีจ้ะช่วยพฒันาเครอืข่ายความร่วมมือทางวชิาการ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การวิจยัด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ทีมี่คุณภาพ เพือ่ประโยชน์ในการพฒันา
ประเทศสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�า)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ



ก�ำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำต ิ
ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2

The 2nd National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences (TSU-HUSOiCon 2021) : 

The Role, Importance and Challenges of Humanities 
and Social Sciences in the Disruptive Society

วันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
ผ่ำนโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎำคม 2564

เวลำ รำยละเอียด

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

08.30 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการฯ กล่าวรายงาน

โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริฉัตร ตู้ด�ำ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานกล่าวเปิดงาน โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชัิย ช�ำนิ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

แนะน�าเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการ 10 สถาบัน

มอบรำงวัล

1. รางวัลบทความดีเด่น/ดี ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์ 

2. รางวัลบทความดีเด่น/ดี ระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ 

3. รางวัลบทความดีเด่น/ดี ระดับนานาชาติ

4. รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น/ดี



เวลำ รำยละเอียด

09.30 – 10.30 น. ปำฐกถำพิเศษ 

โดย Professor Dr. Narimah Samat 

Deputy Vice Chancellor (Academic and International) 

Universiti Sains Malaysia

10.30 – 11.00 น. เตรียมความพร้อมน�าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านระบบ

ออนไลน์

11.00 – 12.00 น. น�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรผ่ำนระบบออนไลน์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. น�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรผ่ำนระบบออนไลน์ (ต่อ)

หมำยเหตุ ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม



The 2nd National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences (TSU-HUSOiCon 2021):  

The Role, Importance and Challenges of Humanities  
and Social Sciences in the Disruptive Society

Friday, 9th July 2021 via Cisco Webex Meetings

Conference Schedule

Time Program

08.00 – 09.00 Registration

09.00 – 09.30 Opening Addresses and Welcome Ceremony

Introducing Co-hosts

The Best Paper Award

09.30 – 10.30 Keynote Speaker Professor Dr. Narimah Samat 

Deputy Vice Chancellor (Academic and International) 

Universiti Sains Malaysia

10.30 – 11.00 Preparation for online presentations

11.00 – 12.00 Presentation Sessions

12.00 – 13.00 Lunch Break

13.00 – 17.00 Presentation Sessions

*The program may be subject to change.



“ล�ำดับกำรน�ำเสนอบทควำมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำต ิ

 ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2” 

บทควำมระดับชำติ แบบบรรยำย (Oral Presentation)

Session01 (ภำษำและภำษำศำสตร์) ห้อง 13507 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รหัส เวลำ ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

ON11 11.00 - 11.20 น. จริยา ก่อภัททสิริกุล

การศึกษาค�าศัพท์ภาษาไทย

ถ่ินใต้ในวรรณกรรมท้องถ่ินใต้

เรื่อง บิงยมาศทอง

ON12 11.20 - 11.40 น. นิชาพร ยอดมณี

กลวธิทีางภาษากับการน�าเสนอ

อัตลักษณ์ของตนเองของ

นักศึกษาเจเนเรชัน Z: 

กรณีศึกษางานเขียนเรื่อง 

“ตัวตนของฉัน”

ON13 11.40 - 12.00 น. อาภิสรา พลนรัตน์

พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์

ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

ในการเล่าเรื่องภาษาไทย

ในฐานะภาษาที่สอง

ผู้วิพำกษ์/ผู้ด�ำเนินรำยกำร

อาจารย์ ดร.จริญญา ธรรมโชโต (ผู้วิพากษ์)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา อินทรัมพรรย์ (ผู้วิพากษ์)

อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม (ผู้ด�าเนินรายการ)



Session02 (วรรณกรรมและคติชนวิทยำ) ห้อง 13507 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รหัส เวลำ ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

ON21 13.00 - 13.20 น. อรทัย พรมเทพ

โนรา : การเรยีนรูข้องศลิปินโนรา 

เพื่อการด�ารงอยู่ใน

จังหวัดสงขลา

ON22 13.20 - 13.40 น. ปรัชญา บุญมาสูงทรง
วิเคราะห์ร่ายชาตรีในเรื่อง

รถเสน

ON23 13.40 - 14.00 น. ภริิญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา

การศึกษาเพลงกล่อมเด็ก

พื้นบ้าน อ�าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ON24 14.00 - 14.20 น. สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

การศึกษาวิจัย ปราชญ์

ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะ

ชุมชนด้วยสมุนไพร 4 อ�าเภอ 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คือ เมือง ท่าศาลา พรหมคีรี 

ร่อนพิบูลย์

ผู้วิพำกษ์/ผู้ด�ำเนินรำยกำร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (ผู้วิพากษ์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ (ผู้วิพากษ์) 

อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม (ผู้ด�าเนินรายการ)



Session03 (รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นิติศำสตร์) ห้อง 13509  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รหัส เวลำ ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

ON31 11.00 - 11.20 น. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

อ่านและคิดใหม่อีกครั้ง 

“ว่าด้วยศาสตร์การบริหารงาน 

ภาครัฐ (1887) โดย วูดโรว์  

วิลสัน” : บริบทแห่งการเรียก

ร ้อง เพื่อการปฏิ รูปการให ้

บริการสาธารณะของภาครัฐ

ON32 11.20 - 11.40 น. บดินทร์ เดเบาะจาโก

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารงานขององค์

การบริหารส่วนต�าบลบาตง 

อ�าเภอรอืเสาะ จังหวดันราธวิาส

ON33 11.40 - 12.00 น. ซิมมี่ อุปรา

จากห้องเรียนสู ่การบริการ

วิชาการในชุมชน : การพัฒนา

กระบวนการบริการวิชาการ

แก ่ สังคมโดยนักศึกษาเป ็น 

ผู้ด�าเนินการ

ON34 12.00 - 12.20 น. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง

อิทธิพลของความผูกพันต่อ

องค์กรทีม่ต่ีอผลการปฏบิตังิาน 

ของทหารกองประจ� าการ  

กรมทหารราบท่ี 5 ค่ายเสนา

ณรงค์ จังหวัดสงขลา

ผู้วิพำกษ์/ผู้ด�ำเนินรำยกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน (ผู้วิพากษ์)

อาจารย์ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ (ผู้วิพากษ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูห�าหมัด สาแลบิง (ผู้ด�าเนินรายการ)



Session04 (บริหำรธุรกิจ) ห้องบันลือ ถิ่นพังงำ 2 13509 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รหัส เวลำ ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

ON41 13.00 - 13.20 น. นูรไรฟาห์ ดาราแม

การวิเคราะห์ผลของนโยบาย

ทางการค้าระหว่างประเทศ 

ของสหรัฐอเม ริกาในสมัย 

ของ โจ ไบเดน ต่อประเทศไทย

ON42 13.20 - 13.40 น. สิริวิขวัญ จุไรรัตน์

ผลกระทบการค้าชายแดนไทย- 

มาเลเซีย อ�าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา ในช่วงวิกฤต Covid-19 

กรณีศึกษาด่านเบตง

ON43 13.40 - 14.00 น. สุดารัตน์ แก้วประดิษฐ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ

การกู้ยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย์ของประเทศไทย

ON44 14.00 - 14.20 น. ณัฐธิญา ราชธิสาร

ป ั จ จั ย ท่ี เ ป ็ น ตั ว ก� า ห น ด 

การ เจ ริญเติบ โตทางด ้ าน

เศรษฐกิจของประเทศไทย

ON45 14.20 - 14.40 น. สุธินี มงคล

โอกาสของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย ่ อมของ

อุตสาหกรรมส่วนประกอบ

อาหา ร ไทย ในตลาดต ่ า ง

ประเทศ

ผู้วิพำกษ์/ผู้ด�ำเนินรำยกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค (ผู้วิพากษ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน (ผู้วิพากษ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูห�าหมัด สาแลบิง (ผู้ด�าเนินรายการ)



Session05 (วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษำ) ห้อง 13513 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รหัส เวลำ ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

ON51 11.00 - 11.20 น. ซาการียา เจาะอูเซ็ง

การสร้างเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม

อิสลาม และศูนย์การเรียนรู้

อลักุรอาน ชมุชนบ้านศาลาลกูไก่ 

อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ON52 11.20 - 11.40 น. ธันยพงศ์ สารรัตน์

“ต�านานการตามช้างเผือก” 

กับการรับรู้ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นสู่แนวทางการพัฒนา

ในจังหวัดศรีสะเกษ

ON53 11.40 - 12.00 น. ศุภชีพ จินดารัตน์

การวิเคราะห์สภาพปัญหา

การจัดการทรัพยากรทางทะเล

ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน

ชุมชนแหลมนก ต�าบลบานา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผู้วิพำกษ์/ผู้ด�ำเนินรำยกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ (ผู้วิพากษ์)

อาจารย์ ดร.วริยา ภัทรภิญโญพงศ์ (ผู้วิพากษ์)

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ (ผู้ด�าเนินรายการ)



Session06 (กำรศึกษำ) ห้อง 13513 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รหัส เวลำ ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

ON61 13.00 - 13.20 น. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข

การศึกษาสภาพปัญหาและ

พั ฒ น า ห ้ อ ง ส มุ ด ส� า ห รั บ 

เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ใ น โ ร ง เ รี ย น 

บ้านท่านุ่น จังหวัดกระบี่

ON62 13.20 - 13.40 น. อรพิมล ด�ากลี้ยง

ก า ร พัฒนาทั ก ษ ะก า ร คิ ด

วิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรยีนวเิชยีรมาต ุจงัหวดัตรงั 

โดยใช้การสอนแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ON63 13.40 - 14.00 น. กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์

การศึกษาแรงจูงใจใน

การเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน

ของนกัศกึษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์

ผู้วิพำกษ์/ผู้ด�ำเนินรำยกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ (ผู้วิพากษ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา แดงสุวรรณ (ผู้วิพากษ์)

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ (ผู้ด�าเนินรายการ)



“Presentation Schedule for the 2nd National and  

International Conference on Humanities and Social Sciences 

(TSU-HUSOiCon 2021)”

Oral Presentation

Session01 (Language and Linguistics) Banlue Tinpang-nga Room 1 (13533/1)

Code Time Presenter Title

OI11 11.00 - 11.20 Natthika Boonrasamee

English for Service Sector 

Majors’ English Language 

Proficiency in Using ESP 

Vocabulary Corpus

OI12 11.20 - 11.40 Peerawat Nonthaphodej
The Depictions of Dragons 

in Paolini’s Eragon

Commentators/Moderators

Dr.Paweena Jaruteerapan (Commentator) 

Associate Professor Dr.Patcharin Kangkha (Commentator) 

Assistant Professor Walaiporn Sasanapradit (Moderator)



Session02 (Social Sciences) Banlue Tinpang-nga Room 1 (13533/1)

Code Time Presenter Title

OI21 13.00 - 13.20
Ratchaneekorn

Ratchatakorntrakoon

Chulalongkorn University 

Memorial Hall : Creation 

and Collection of Collective 

Memory on the Occasion  

o f  t h e  Cen t e na r y  o f  

Chulalongkorn University

OI22 13.20 - 13.40 Kuldara Peanjaroen

Potential and Guidelines 

for Tourism Management 

in Satun UNESCO Global 

Geopark

OI23 13.40 - 14.00 Watusiri Chaiprasit

It’s Time to Awaken 

Compassion at the 

Workplace: An Empirical 

Study from Government 

Agencies

Commentators/Moderators

Dr.Lanchukorn Sriwimon (Commentator) 

Dr.Supannee Keawchaum (Commentator) 

Assistant Professor Walaiporn Sasanapradit (Moderator)



Session03 (Education/English Language Teaching)  

Banlue Tinpang-nga Room 2 (13533/2)

Code Time Presenter Title

OI31 11.00 - 11.20 Preeyapha Wangamanee

Developing Student Critical 
Thinking through Literary 
Adaptation Blended-learning 
Online Classroom : English 
Studies (International Program), 
Ch i ang  Ra i  Ra j abha t  
University

OI32 11.20 - 11.40 Kannikar Kantamas

A Study of Pre-Departure  
M a i n l a n d  C h i n e s e  
Undergraduate Students’ 
Intercultural Communication 
Strategies and Academic 
Adaptation in English as a  
Medium for Online Instruction 
(EMOI) Classroom : A Case  
S tudy  o f  Ch i ang  Ra i  
Rajabhat University

OI33 11.40 - 12.00 Bhornsawan Inpin

Implementing EFL Students’ 
Speed Reading through 
On l ine De l i ve ry  Mode  
of Learning

OI34 13.00 - 13.20 Ivan Benedict New

A Study of the Relationship 
Be tween Backg round 
Knowledge and the English 
Listening Proficiency Testing 
P e r f o rmanc e  o f  E F L  
Undergraduate Students  
in Thailand



Session03 (Education/English Language Teaching)  

Banlue Tinpang-nga Room 2 (13533/2)

Code Time Presenter Title

OI35 13.20 - 13.40 Chitsu Popo

A Development of a Basic 

Burmese Language Learning 

Activity Package Based on 

Communicative Language 

Teaching and Brain-Based 

Learning Principles

Commentators/Moderators

Dr.Irish Chan Sioson (Commentator) 

Assistant Professor Dr.Thipwimol  Wangkaewhiran (Commentator) 

Dr.Pittayatorn Kaewkong (Moderator)



“ล�ำดับกำรน�ำเสนอบทควำมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำต ิ

ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2”

บทควำมระดับชำติ แบบโปสเตอร์ (Poster)

รหัส ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

P01 เสลภู เดชดี

ผลของการให้ค�าปรกึษารายบคุคลตามทฤษฎี

ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของผู้ถูกคุมขัง

P02 รจเรข ก�าแหงกิจ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แหล่ง

สารสนเทศเพือ่การเขยีนงานทางวชิาการของ

นกัศกึษา  มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์

P03 ชนิตา พรหมทองดี

การศึกษาความสัมพันธ ์ระหว่างความรู ้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรม การออกก�าลังกาย 

ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์

P04 รรินา มุกดา

อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต ่อ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ในร้านอาหารริมทะเลในชายหาดสมิหลา 

จังหวัดสงขลา

P05 ประสิทธิ์ รุ่งเรือง

อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรท่ีมีต่อ

ความตัง้ใจอยูใ่นงานของทหารกองประจ�าการ 

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า 

จังหวัดสงขลา

P06 ประสิทธิ์ รุ่งเรือง

ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อความคุม้ค่าในการตดัสนิ

ใจเช่าสถานทีพ่กัของนกัศกึษา คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P07 หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการสอน

รายวชิาการจดัการการต้อนรบัในธรุกจิบรกิาร



รหัส ชื่อผู้น�ำเสนอ ชื่อเรื่อง

P08 รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ

ความสมัพนัธ์ของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน กรณีศึกษา ธุรกิจบริการของ

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

P09 จุไรรัตน์ ทองบุญชู
ความพึงพอใจของงานให้บริการศูนย์บริบาล

ผู้สงูอายุขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา

P10 อรณิช สาครินทร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเช่า

สถานท่ีพกัของนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



สำรบัญ

ระดับชำติ (National Session) ภำคบรรยำย (Oral Presentation)

Session01 (ภำษำและภำษำศำสตร์) ห้อง 13507 (ON11-ON1)

ON11 การศึกษาค�าศพัท์ภาษาไทยถ่ินใต้ในวรรณกรรมท้องถิน่ใต้  เรือ่งบิงยมาศทอง 1

 จริยา ก่อภัททสิริกุล, อัลวา ดาราโชติ และวิศลย์ เรืองกิจชู

ON12 กลวิธีทางภาษากับการน�าเสนออัตลักษณ์ตนเองของนักศึกษา 4 

 เจเนเรชัน Z : กรณีศึกษางานเขียนเรื่อง “ตัวตนของฉัน”

 นิชาพร ยอดมณี

ON13 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า  6 

 ในการเล่าเรื่องภาษาไทย ในฐานะภาษาที่สอง

 อาภิสรา พลนรัตน์, สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และน่านฟ้า จันทะพรม

Session02 (วรรณกรรมและคติชนวิทยำ) ห้อง 13507 (ON11-ON1)

ON21 โนรา : การเรียนรู้ของศิลปินโนราเพื่อการด�ารงอยู่ในจังหวัดสงขลา 9

 อรทัย พรมเทพ

ON22 วิเคราะห์ร่ายชาตรีในเรื่องรถเสน 11

 ปรัชญา บุญมาสูงทรง

ON23 การศึกษาเพลงกล่อมเดก็พืน้บ้าน อ�าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 13

 ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา และ อาทิตย์ สุจเสน

ON24 การศึกษาวิจัย ปราชญ์ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพร 19 

 4 อ�าเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เมือง ท่าศาลา พรหมคีรี   

 ร่อนพิบูลย์

 สืบพงศ์ ธรรมชาติ



Session03 (รฐัศำสตร์ รฐัประศำสนศำสตร์ นติศิำสตร์) ห้อง 13509 (ON31-OI35)

ON31 อ่านและคดิใหม่อีกครัง้ “ว่าด้วยศาสตร์การบรหิารงานภาครฐั (1887) 23 

 โดย วดูโรว์ วลิสนั” : บรบิทแห่งการเรยีกร้องเพือ่การปฏริปูการให้บรกิาร 

 สาธารณะของภาครฐั

 กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

ON32 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ 26 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลบาตง อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 บดินทร์ เดเบาะจาโก และอาหวัง ล่านุ้ย

ON33 จากห้องเรียนสู่การบริการวิชาการในชุมชน : การพัฒนากระบวนการ 28 

 บริการวิชาการแก่สังคมโดยนักศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการ

 ซิมมี่ อุปรา, บุตรี เวทพิเชฐโกศล และวรพล ธูปมงคล

ON34 อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ 32 

 ทหารกองประจ�าการ กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา

 ประสิทธิ์ รุ่งเรือง, จาริณี เธียรเจริญ และธีรยุทธ มานะจิตต์

Session04 (บรหิำรธรุกิจ) ห้องบนัลอื ถ่ินพงังำ 2 13509 (ON41-ON45)

ON41 การวิเคราะห์ผลของนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศของ 35 

 สหรัฐอเมริกาในสมัยของ โจ ไบเดน ต่อประเทศไทย

 นูรไรฟาห์ ดาราแม และ ประจวบ ทองศรี

ON42 ผลกระทบการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา   

 ในช่วงวิกฤต Covid-19 กรณีศึกษา ด่านเบตง

 สิริวิขวัญ จุไรรัตน์ และ ประจวบ ทองศรี

ON43 ปัจจัยทีส่่งผลต่อปรมิาณการกูยื้มเงนิของธนาคารพาณชิย์ 40 

 ของประเทศไทย 

 สุดารัตน์ แก้วประดิษฐ์ และ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์



ON44 ปัจจัยทีเ่ป็นตวัก�าหนดการเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิของประเทศไทย  42

 ณัฐธิญา ราชธิสาร และ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

ON45 โอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมส่วน 45 

 ประกอบอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ

 สุธินี มงคล

Session05 (วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษำ) ห้อง 13513 (ON51-ON53)

ON51 การสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 48 

 มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ อัลกุรอาน  

 ชุมชนบ้านศาลาลูกไก่ อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 ตาฮาน ีมะแซ, ซาการยีา เจะอูเซง็, อบัดลุเลาะห์ อาแว และซาฮฎีนี นติภิาค

ON52 “ต�านานการตามช้างเผือก” กับการรับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 51 

 สู่แนวทางการพัฒนาในจังหวัดศรีสะเกษ

 ธันยพงศ์ สารรัตน์, ทิวาพร ใจก้อน และ โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์

ON53 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการทรพัยากรทางทะเลของกลุม่ประมง 53 

 พื้นบ้านชุมชนแหลมนก ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 ศุภชีพ จินดารัตน์ และ ประจวบ ทองศรี

Session06 (กำรศึกษำ) ห้อง 13513 (ON61-ON63)

ON61 การศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัย 58 

 ในโรงเรียนบ้านท่านุ่น จังหวัดกระบี่

 กฤษณะ อ่อนแก้ว, นิชาภา พรมยอด, ธฤต ศรนิรันดร ์

 และเยาวลักษณ์ สุวรรณแข

ON62 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 62 

 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โดยใช้การสอนแบบวัฏจักร 

 การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

 อรพิมล ด�าเกลี้ยง, ชคดี ไวยวุทธิ และประกอบกิจ แหลมม่วง



ON63 การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีนของนักศึกษา 65 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์, ปารีซะ รักเกื้อ และอาอีส๊ะ มามุ

ระดบันำนำชำต ิ(International Session) ภำคบรรยำย (Oral Presentation)

Session01 (Language and Linguistics) Banlue Tinpang-nga Room 1 (13533/1) 

(OI11-OI12)

OI11 English for Service Sector Majors’ English Language Proficiency 72  

 in Using ESP Vocabulary Corpus

 Natthika Boonrasamee

OI12 The Depictions of Dragons in Paolini’s ERAGON 73

 Peerawat Nonthaphodej

Session02 (Social Sciences) Banlue Tinpang-nga Room 1 (13533/1) (OI21-OI23)

OI21 The Memorial Hall of Chulalongkorn University: Creating  74 

 and Collecting Memories on the occasion of the centenary  

 of Chulalongkorn University

 Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon

OI22 Potential and Guidelines for Tourism Management  75 

 in Satun UNESCO Global Geopark

 Kuldara Peanjaroen and Parichart Visuthismajarn
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กำรศึกษำค�ำศัพท์ภำษำไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นใต ้
เรื่อง บิงยมำศทอง

จริยำ ก่อภัททสิริกุล1*, อัลวำ ดำรำโชติ2 และวิศลย์ เรืองกิจชู3

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาค�าศัพท์ในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้เรื่อง บิงยมาศทอง 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการใช้ค�าศพัท์และวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงรปูค�าศพัท์ 

ในภาษาไทยถ่ินใต้กับภาษาไทยมาตรฐาน โดยศึกษาค�าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้  

จ�านวน 375 ค�า จากบทอภิธานศัพท์ 

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ค�าศัพท์ที่เป็นค�าศัพท์คนละศัพท ์

กับภาษาไทยมาตรฐานกับค�าศัพท์ที่เป็นศัพท์เดียวกันกับภาษาไทยมาตรฐาน  

ซึ่งผลการศึกษาในส่วนของค�าศัพท์คนละศัพท์จะใช้วิเคราะห์ที่มาของค�า พบว่า  

มีจ�านวน 138 ค�า โดยค�าศัพท์ส่วนใหญ่เป็นค�าหลายพยางค์และเป็นค�ายืมมาจาก

ภาษาจากประเทศ คือ ค�ายืมภาษาเขมร จ�านวน 81 ค�า ค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤต 

จ�านวน 32 ค�า ค�าไทด้ังเดิม จ�านวน 22 ค�า ค�ายืมภาษามลายู จ�านวน 3 ค�า  

และไม่สามารถระบุที่มาได้ จ�านวน 3 ค�า การศึกษาอิทธิพลของค�ายืมภาษา 

ต่างประเทศมีลักษณะการยืมค�าศัพท์พื้นฐานและการยืมค�าศัพท์ทางวรรณคดี  

ส่วนค�าศัพท์ที่เป็นศัพท์เดียวกับภาษาไทยมาตรฐานจะใช้วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง

1* อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
2 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
3 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
1* Lecturer, Department of Thai Language Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhal  
 Rajabhat University 90000
2 Bachelor of Arts program students, Department of Thai Language Songkhal Rajabhat University  
 90000
3* Bachelor of Arts program students, Department of Thai Language Songkhal Rajabhat University  
 90000
*Corresponding author: Tel.: 065-4121290 E-mail address: jariya.no@skru.ac.th
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เสียงในรูปศัพท์ พบว่า มีจ�านวน 237 ค�า โดยมีการเปล่ียนแปลงเสียงพยัญชนะ  

สระ วรรณยกุต์ และยงัพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงในระดับพยางค์และหน่วยค�าอกีด้วย  

ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีช่วยให้เข้าใจบริบทของการใช้ค�าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้และ 

ท�าให้เห็นภาพสะท้อนสังคมจากการใช้ค�า 

ค�ำส�ำคัญ : ค�าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ วรรณกรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงเสียง
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A Lexical Study of Southern Thai Dialects in 
Binguamattong, Southern Regional Literature

Jariya Kophatthasirikul1* Alwa Darachot and Wison Rueangkidchoo

Abstract
This research aims to study lexeme use in a Southern regional  

literature named “Binguamattong”, with the objectives to investigate about  

word use and the lexical form changes between Southern Thai dialect  

and Standard Thai language. All of the 375 Southern Thai dialect in this  

study are collected from the glossary chapter of the book. 

The result can be divided into 2 categories: the vocabulary which  

are unidentical from Standard Thai, 138 words and the vocabulary which  

are identical to Standard Thai, 237 words. The result from the unidentical 

word found that most vocabularies are multi-syllable, and they are mostly loan 

words: 81 words from Khmer, 32 words from Bali-Sanskrit, 22 words which  

are Traditional Thai, 3 words from Malay, and 3 words which are unable 

to identify the origin. The study on influence of loaned foreign words have 

showed that it came in a form of standard word loan, and literary word loan.  

For the result from the unidentical word, we found that there are changes  

of lexical form in terms of consonants, vowels, tone marks, and syllable  

structures. This study had helped us into understand the context of word use  

in Southern-Thai dialect, and reveal the social reflection through the use  

of these words. 

Keywords : Lexeme of Southern Thai Dialects, Southern Regional Literature, 

sound change
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กลวิธีทำงภำษำกับกำรน�ำเสนออัตลักษณ์ตนเอง 
ของนักศึกษำเจเนเรชัน Z  

: กรณีศึกษำงำนเขียนเรื่อง “ตัวตนของฉัน”

นิชำพร ยอดมณี1*

บทคัดย่อ
งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอตัลกัษณ์ตนเองของนกัศึกษาเจเนเรชนั Z  

และกลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออัตลักษณ์ดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้

น�ามาจากงานเขียนเร่ือง “ตัวตนของฉัน” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2563 ผ่านกระดาน

แสดงความคิดเห็นออนไลน์ Padlet ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีทางภาษาที่นักศึกษา 

เจเนเรชัน Z ใช้ส่ืออัตลักษณ์ตนเองที่ส�าคัญมี 7 กลวิธี ได้แก่ การใช้ค�าศัพท์ภาษา

ต่างประเทศ การใช้ค�ากริยาแสดงความรู้สึก การใช้ค�าสแลง การใช้ฉายานาม  

การใช้โวหารภาพพจน์ การใช้ค�าสัง่ และการแสดงความขัดแย้ง กลวธิทีางภาษาเหล่านี ้

ใช้เพื่อน�าเสนออัตลักษณ์ของตนเอง 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ฉันเป็นคนมีความรู้ 

ความสามารถ 2) ฉันเป็นคนเปิดเผย 3) ฉันเป็นคนเก็บตัว 4) ฉันเป็นคนซับซ้อน  

5) ฉันเป็นคนไม่ปกติ และ 6) ฉันเป็นคนไม่ดี 

ค�ำส�ำคัญ : กลวิธีทางภาษา, อัตลักษณ์ตนเอง, นักศึกษาเจเนเรชัน Z 

1* อาจารย์ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
1 Lecturer, School of Liberal Arts King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkok 10140
*Corresponding author: Tel.: 084-7096993 E-mail address: Nichaphorn.yod@mail.kmutt.ac.th
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Language Strategies Used in the Presentation 
of Generation Z Students’ Self-Identity  
: A Case Study of the “I, Myself” Assignment

Nichaphorn Yodmanee1*

Abstract
This essay aims to examine the self-identities constructed by  

Generation Z students and to analyze the language strategies used to  

represent such identities. This research focuses on the “I, Myself”  

assignment completed by King Mongkut’s University of Technology  

Thonburi students who studied in Thai Language courses in the academic  

year 2020 using online dashboard, Padlet. The study revealed that there  

are seven language strategies used to construct students’ self-identity:  

borrowed words, verbs of feeling, slang words, aliases, figures of speech,  

orders and paradoxes. The students’ self-identities represented by these 

language strategies include: 1) I’m a talented person, 2) I’m an extroverted 

person, 3) I’m an introverted person, 4) I’m a complex (ambivert) person,  

5) I’m an abnormal person, and 6) I’m a bad person.

Keywords : Language Strategies, Self-Identity, Generation Z Students

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

5



พัฒนำกำรทำงวำกยสัมพันธ์ของเด็กกลุ่มชำติพันธุ์อำข่ำ 
ในกำรเล่ำเรื่องภำษำไทย

ในฐำนะภำษำที่สอง

อำภิสรำ พลนรัตน์1*, สุทัศน์ คล้ำยสุวรรณ์2* และ น่ำนฟ้ำ จันทะพรม3*

บทคัดย่อ
ผู ้วิจัยสนใจศึกษาพัฒนาการของการรับภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง 

ของกลุ ่มเด็กชาติพันธุ ์อาข่า เลือกวิเคราะห์พัฒนาการทางด้านวากยสัมพันธ ์

จากเรือ่งเล่าของเดก็ในกลุม่ชาตพินัธุอ์าข่า กรณศีกึษาของนกัเรยีนโรงเรยีนห้วยแม่ซ้าย  

ต�าบลแม่ยาว อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 4 ปี 6 ปี  

8 ปี 10 ปี และ 12 ปี กลุ่มอายุละ 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) รวมทั้งหมด 20 คน 

โดยตัง้สมมตุฐิานการเล่าเรือ่งจากภาพ 10 ภาพ แสดงให้เหน็พฒันาการความซบัซ้อน 

ของโครงสร้างประโยค และการใช้จ�านวนของหน่วยถ้อย ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการสื่อสารที่เหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์

ผลการวเิคราะห์ในเชงิปรมิาณในแง่จ�านวนของหน่วยถ้อยสรปุได้ว่า ค่าเฉลีย่

ของจ�านวนของหน่วยถ้อยมปีรมิาณเพิม่ขึน้ตามอายตุามล�าดบัน้อยสดุไปถงึมากสดุ 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ในแง่ขนาดของหน่วยถ้อย สรุปได้ว่า 

จ�านวนของหน่วยถ้อยที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ค�า และเล็กกว่า 5 ค�า มีจ�านวนมาก 

ในทุกกลุ่มอายุ และผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในแง่โครงสร้างของหน่วยถ้อย  

1* อาจารย์, ดร., คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 57100
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 57100
3 อาจารย์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 57100
1* Lecturer, Dr., Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, 57100
2 Asst. Prof., Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, 57100
3 Lecturer, Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, 57100

* Corresponding author: Tel.: 091-8536936 E-mail address: hm_apisarap@crru.ac.th
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สรุปได้ว่ากลุ่มอายุ 10 ปี ใช้อนุประโยคเชื่อมในการเล่าเรื่องมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 

12 ปี ใช้ประโยคความรวมในการเล่าเรือ่งมากทีส่ดุ และ เดก็ผูห้ญงิจะเลอืกใช้ประโยค
ได้ซับซ้อนมากกว่าเด็กผู้ชายในทุก ๆ กลุ่มอายุ

ค�ำส�ำคัญ : พัฒนาการ, วากยสัมพันธ์, ชาติพันธุ์อาข่า, ภาษาที่สอง 
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Syntactic Development of Akha Children  
in Storytelling in Thai 

as a Second language

Apisara Pholnarat1*,  Suthat Klaysuwan2  and Nanfa Chanthaphrom3

Abstract
The researchers therefore paid an interest to study the acquisition  

development of Thai as a second language of Akha children by examining  
the syntactic development observed from storytelling by 20 Akha ethnic  
students at Huaymaesai school, Maung district, Chiang Rai province.  
The students were sectioned into 5 groups based on their age of 4, 6, 8, 10, 
and 12 years old, and each group consisted of 4 students. ( 2 girl students and 
2 boy students ) total 20 people. The hypothesis was based on the assumption 
that storytelling of 10 pictures would demonstrate the development of complexity 
of sentence structure, and the number of utterances which were considered 
key communication devices for the analysis of syntactic development.

 The quantitative analysis revealed that the number of utterances showed 
incremental figure in ascending order according to their age from the youngest 
to the oldest children. The analysis of the quantitative syntactic development 
analysis in terms of the length of utterances shows a large amount of utterances 
with 5 and smaller than 5 words were found in every age group. The utterances 
structure analysis showed that 10 year-old students demonstrated the use of 
clauses in the storytelling at the highest level while 12 year-old groups tended 
to use compound sentences and girl students will choose to use more complex 
sentences than boy students of all age groups.

Keywords : Development, Syntax, Akha Ethnic Group, Second Language
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โนรำ : กำรเรียนรู้ของศิลปินโนรำเพื่อกำรด�ำรงอยู ่
ในจังหวัดสงขลำ

อรทัย พรมเทพ1*

บทคัดย่อ
บทความน้ีเป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอ 

ผลการศึกษา การเรียนรู้ของศิลปินโนราเพ่ือการด�ารงอยู่ของโนราในจังหวัดสงขลา 

โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นศิลปินโนราและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโนรา

ในจังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมและตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลด้วยเทคนิค

สามเส้าจากการวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตสภาพจริง และการสัมภาษณ์เชิงลึก

จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่คัดเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะ

การแสดงพื้นบ้านโนราในจังหวัดสงขลา น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ

ของการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า เมื่อบริบทและสังคมเปล่ียนไป ศิลปินโนราในจังหวัด

สงขลา มีการเรียนรู้ในการปรับตัว สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้สอดคล้องกับ

บริบทและสังคมสมัยใหม่ โดยมีการเรียนรู้ในการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ มกีารเรยีนรูเ้พือ่การสบืต่อความรูด้้านการแสดงโนราแก่เยาวชน

ผ่านระบบโรงเรียน ผ่านศูนย์ฝึกในชุมชน มีการเรียนรู้เพื่อการสร้างความม่ันคง 

ในการประกอบอาชพีโดยการแสดงโนราควบคูไ่ปกบัการประกอบอาชีพอืน่ มีการเรยีนรู ้

ในสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนความรู้เพื่อการด�ารงอยู่ของโนราในจังหวัดสงขลา

ค�ำส�ำคัญ : การเรียนรู้, ศิลปินโนรา, การด�ารงอยู่

1* อาจารย์ ดร., สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครินทร์  
 นราธิวาส 96000
1* Lecturer Dr., Department of Humanities and Social Sciences Faculty of Arts Princess of Naradhiwas  
 University Narathiwat 96000
* Corresponding author: Tel.: 092-2915342 E-mail address: or-mie@hotmai
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Nora : The Learning to be Existence of 
Nora Performers in Songkhla

Orathai Promtape1*

Abstract
This paper is a qualitative research aimed to present the result of the  

study on the learning to be existence of Nora Performers in Songkhla  

Province. Research data collected and their reliability verified observation  

and in-depth interviews with purposively selected key informants Nora  

performers in Songkhla Province and person in Nora performers in Songkhla 

Province.The results of data analysis were presented descriptively.

The finding shows that Nora performers have adapted, learned,  

created and enhanced their knowledge to be conform with modern societies 

and contexts nowadays. The study also reveals that Nora performers have  

built connection formally and informally. They have transmitted Nora  

performance knowledge to the youth via school system, community training 

centre. Also, Nora performers have built their career security by integrating 

the Nora performance with others careers. These represent the learning to  

be existence of Nora Performers in Songkhla.

Keywords : Learning, Nora Performers, Existence
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วิเครำะห์ร่ำยชำตรีในเรื่องรถเสน

ปรัชญำ บุญมำสูงทรง1*

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของการแสดง

ละครเรื่องรถเสน ความสัมพันธ์ของท�านองร่ายชาตรีและค�าประพันธ์ที่ใช้ขับร้อง 

และเปรียบเทียบท�านองขับร้องร่ายชาตรีชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการสังคีตลักษณ์

วิเคราะห์ พบประเด็นที่ส�าคัญดังนี้ 

ละครชาตรีเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดของไทย เป็นบ่อเกิดของละครชนิดอ่ืนๆ 

เร่ิมแพร่หลายในกรงุเทพฯ มาตัง้แต่สมยัรัชกาลที ่3 แห่งกรงุรตันโกสินทร์ เรือ่งรถเสน 

เป็นชาดกเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดก นายมนตรี ตราโมท เป็นผู้ปรับปรุงบทละคร 

เรื่องรถเสนออกแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ และเป็นผู้บรรจุเพลงร่ายชาตรีทั้ง  

3 ชนิด ลงในบทละคร โดยร่ายชาตรีหนึ่งใช้ด�าเนินเรื่อง ร่ายชาตรีสอง เป็นบทตลก 

ร่ายชาตรีสามเป็นบทโศก โครงสร้างท�านองร่ายชาตรีทั้ง 3 ชนิด มีเค้าโครงมาจาก

การแสดงละครโนราชาตรีในสมัยโบราณ ร่ายชาตรีมีระดับเสียงห่างกันเป็นคู่สอง  

ร่ายชาตรีสองมีระดับเสียงห่างกันเป็นคู ่สี่ และร่ายชาตรีสามมีระดับเสียงอยู ่

ในกลุ่มปัญจมูล จังหวะหน้าทับประกอบการร้องร่ายชาตรีมีลักษณะเด่นในด้าน 

ความบีบคั้นและคลี่คลาย การซ�้าจนเกิดเอกภาพตลอดจนจบลงด้วยความบริบูรณ์ 

ค�ำส�ำคัญ : ร่ายชาตรี, รถเสน

1* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
1* Master of Arts, Field of Study Thai Music, Department Music, Faculty of Fine and Applied Arts,  
 Chulalongkorn University 10330
*Corresponding author: Tel.: 089-1290883 E-mail address: prachyabmss@gmail.com
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THE ANALYSIS OF RAI-CHATRI IN ROTTHASEN

 Prachya Boonmasoongsong1*

Abstract
The purpose of the article is to explain the history of the performance  

of the Rotthasen plays. The relationship between Rai-Chatri melody and  

the poem used in singing, as well as the comparison of various  

Rai-Chatri melody were discussed in this study by using method of musical 

characteristics analysis.The important points are as followings:

Chatri plays is the oldest plays of Thailand but also the origin of other 

types of plays. Chatri Plays began to be widespread in Bangkok since the 

Reign of King Rama the third of Rattanagosin. Rotthasen is one of the Chadok  

in Panyassachadok. Mr.Montri Tramote adapted the plays “Rotthasen”  

and performed at National Theatre. He also composed three kinds of  

“Rai-Chatri” songs for using in the plays. The first Rai-Chatri was used  

in telling the story, the second Rai-Chatri was used in comic scene. and  

the third Rai-Chatri was used in tragic scene of the plays. These three  

types of Rai-Chatri had the outline from the performance of “Nora-Chatri”  

plays in the ancient time. The first Rai-Chatri has sound leveled in  

second interval, the second Rai-Chatri has sound leveled in forth interval.  

and the third Rai-Chatri has sound leveled in pentacentric mode. Rhythm  

used in singing Rai-Chatri has outstanding characteristic in conflict &  

resolution of sound. the repetition creating unity, as well as completeness end.

Keywords : Rai-Chatri, Rotthasen
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กำรศึกษำเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้ำน  
อ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ภิริญำภรณ์ เจริญโรจนปรีชำ1* และ อำทิตย์ สุจเสน2

บทคัดย่อ
การวจิยัมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษารวบรวมเพลงกล่อมเดก็พืน้บ้าน อ�าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กพื้นบ้าน อ�าเภอขนอม  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นปราชญ์ชุมชนในด้าน 

เพลงกล่อมเด็กพ้ืนบ้านของแต่ละหมู่บ้าน อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซึ่งใช้วิธีการสุ่มเจาะจง ทั้งหมด 34 หมู่บ้าน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ขั้นตอน และวิธีการขับร้อง เพลงกล่อมเด็ก

พื้นบ้าน อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการวิจัยพบว่า เพลงกล่อมเด็กที่ได้ศึกษารวบรวมมามีทั้งหมด 36 เพลง  

แบ่งได้เป็น 8 หมวดประกอบด้วยเพลงดงัต่อไปน้ี หมวดทีห่นึง่เพลงกล่อมเดก็เกีย่วกบั 

ความรักที่แม่มีต่อลูก มีจ�านวน 4 เพลง คือ 1. เพลงมารดาเลี้ยงลูก 2. เพลงรัก 

พระจันทร์ 3. เพลงต้นพร้าว 4. เพลงเกิดลูกในถ�้า หมวดท่ีสองเพลงกล่อมเด็ก 

เกี่ยวกับการเลือกสถานที่ในการเพาะปลูก มีจ�านวน 3 เพลง คือ 1. เพลงน�้าเต้า  

2. เพลงหัวมัน 3. เพลงดอกโดน หมวดที่สามเพลงกล่อมเด็กเกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่น 

มีจ�านวน 4 เพลง คือ 1. เพลงปลาโด 2. เพลงเขาเสือ 3. เพลงไก่แจ้หน้านวน  

1*อาจารย์ สาขาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
 ราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80210
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80210
1* Lecturer, Department of General Education, College of Industrial Technology and Management,  
 Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat 80210
2 Asst. Prof., Department of Accounting, College of Industrial Technology and Management,  
 Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat 80210
* Corresponding author: Tel.: 0914635953 E-mail address: piriyaporn2516@gmail.com
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4. เพลงแม่แมงดาบิน หมวดที่สี่เพลงกล่อมเด็กเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

มีจ�านวน 3 เพลง คือ 1. เพลงลมพัดวูๆ 2. เพลงไถ่นาแห้ง 3. เพลงฟ้าล่ันคึกๆ  

หมวดทีห้่าเพลงกล่อมเด็กเกีย่วกบัการนอนการฝัน มจี�านวน 4 เพลง คือ 1. เพลงนอนวนั 

2. เพลงนอนให้สบาย 3. เพลงนอนหลับ 4. เพลงฝันกลางวัน หมวดที่หกเพลง 

กล่อมเด็กเกี่ยวการพฤติกรรมของคนและแฝงด้วยการส่ังสอน มีจ�านวน 11 เพลง 

คอื 1. เพลงไก่เถือ่นขนัลัน่ 2. เพลงลกูสาวชาวบ้าน 3. เพลงลกูสาวชาวบ้านหวันอน 

4. เพลงผ้าจีน 5. เพลงลูกสาวบ้านใต้ 6. เพลงข้าวสามสาก 7. เพลงบ้านนี้เมืองนี้  

8. เพลงบ้านหัวนอน 9. เพลงลูกสาวชาวบ้านออก 10. เพลงลูกสาวบ้านออก  

11. เพลงเหยียบลูกไก่ หมวดที่เจ็ด เพลงกล่อมเด็กเกี่ยวกับเกี่ยวอาหารการกิน  

มีจ�านวน 2 เพลง คือ 1. เพลงคดข้าวใส่โคม 2. เพลงหุงข้าหม้อน้อย หมวดที่แปด

เพลงกล่อมเดก็เกีย่วกบัความรกั มจี�านวน 5 เพลง คอื 1. เพลงรกักนั 2. เพลงคนท่าน�า้ 

3. เพลงพี่รักน้อง 4. เพลงนางนกเขาไกร 5. เพลงไปด้วยกัน

การวิเคราะห์การขับร้องเพลงกล่อมเดก็พืน้ อ�าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 

สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นเนื้อหาที่พบตามประเด็นดังนี้ 1. เป็นเพลงที่แสดงให้ 

เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกสอดแทรกอยู่ เป็นเพราะผู้ใหญ่ต้องการไม่ให้ตนเอง

เกิดความเงียบในขณะเลี้ยงลูกก็เป็นไปได้ รวมทั้งหากเด็กได้ฟังเสียงเพลินๆ  

ที่มีท่วงท�านองช้า สนุกสนาน ก็จะท�าให้เด็กนอนหลับง่ายไม่งอแง 2. เนื้อร้องของ 

เพลงกล่อมเดก็พ้ืนบ้าน อ�าเภอขนอม จงัหวัดนครศรธีรรมราช พบว่ามคีวามคล้ายคลงึ 

กับท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ผู้ขับร้องเพลงกล่อมจะร้องในขณะที่เด็กงอแงใกล ้

จะหลับหรือเป็นการร้องแบบให้ความเพลิดเพลิน การร้องเกริ่นและท�านองการขับ

ร้องแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้องถิ่น แต่ส่วนมากเกริ่นน�าด้วย ค�าว่า “ฮ่าเอ่อ” 

ตามด้วยค�าในวรรคแรกแล้วจบวรรคด้วยค�าว่า “เหอ” ค�าขึ้นต้นบท นิยมใช้ทั้งค�าที่

เป็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีง่ายแก่การเข้าใจ 3. ค�าที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ช่ือสัตว์ 

และพืชที่มีมากในท้องถิ่น เช่น ต้นมะพร้าว ต้นหมาก ต้นขนุน ต้นโตนด ต้นข่อย  

ไก่เถื่อน ไก่ป่า นกเขา ควาย ปลาช่อน ไก่แจ้ นกขมิ้น แมงทับ ปลาโด ฯลฯ  

ที่เป็นกริยามักเกี่ยวกับกริยาอาการต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ ไถนา ฯลฯ  

หรอืปรากฏเป็นเหตกุารณ์ธรรมชาต ิเช่น ฝนตก แดดออก ฟ้าล่ัน  4. เพลงกล่อมเดก็ 

ที่ร้องนั้นมีการขับร้องกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนในรุ่นหลังได้มีการสืบทอดต่อไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2

14



แต่จะขึ้นอยู่ว่ามีคนขับร้องเพลงกล่อมเด็กมากน้อยแค่ไหนข้ึนอยู่กับกาลเวลา 

และเทคโนโลยีทางปัจจุบันที่เข้ามามีความสะดวกต่างๆ และที่ผู้วิจัยได้ท�าวิจัยขึ้น 

ในครั้งนี้ เพื่อที่จะศึกษารวบรวมและวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กแล้วนั้น ลึกๆ  

ผู้วิจัยยังต้องการให้คนในชุมชนท้องถิ่น อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีความตระหนกั และรกัท้องถิน่ของตนอยากให้ทกุคนในปัจจบุนันีท้ีอ่ยูใ่นชุมชนท้องถิน่ 

อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรักและห่วงแหนมรดกเพลงกล่อมเด็ก 

พื้นบ้าน ในชุมชนท้องถ่ิน อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แม้ปัจจุบันจะ

ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ แต่ส�าหรับภูมิปัญญาเพลงกล่อมเด็ก

พื้นบ้าน ยังคงมั่นอยู่ในวิถีชีวิตและการด�าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อ�าเภอขนอม  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : เพลงพื้นบ้าน, เพลงกล่อมเด็ก
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A Study of Folk Lullaby, Khanom District, 
Nakhon Si Thammarat Province

Piriyaporn Chareonrotchanapreecha1* and Arthit Sutjasen2

Abstract
This research aimed to study the folk lullaby in Khanom district,  

Nakhon Si Thammarat province, and to analyze the folk lullaby in Khanom 

district, Nakhon Si Thammarat province. The sample used in the study  

was purposive sampling selected the community philosophers in the field  

of folk lullabies from 34 villages in Khanom district, Nakhon Si Thammarat 

province. The instrument used in the study was the in-depth interview  

asking for the background, procedures and methods of singing folk lullaby  

in Khanom district, Nakhon Si Thammarat province. 

The result of the study revealed that there were totally 36 lullabies di-

vided into 8 categories. Category 1 was about mother’s love for her children  

consisting of 4 lullabies, 1. Manda Lieang Luk, 2. Rak Pra Jan, 3. Ton Praw, 

and 4. Kerd Luk Nai Tam. Category 2 was choosing a place to plant consisting 

of 3 lullabies, 1. Nam Tao, 2. Hua Man, and 3. Dok Don. Category 3 was about  

local animals consisting of 4 lullabies, 1. Pla Do, 2. Kao Suer, 3. Kai Jea  

Na Nuan, and 4. Mae Meng Da Bin. Category 4 was about natural phenomenon 

consisting of 3 lullabies, 1. Lom Pad Wo Wo, 2. Tai Na Heng, and 3. Fa Lan 

Kuek Kuek. Category 5 was about dreaming consisting of 4 lullabies,  

1. Non Wan, 2. Non Hai Sabai, 3. Non Lab, and 4. Fan Klang Wan.  

Category 6 was about human behavior and teaching consisting of  

11 lullabies, 1. Kai Tuean Kan Lan, 2. Luk Sao Chao Ban, 3. Luk Sao  

Chao Ban Hua Non, 4. Pa Jin, 5. Luk Sao Ban Tai, 6. Kao Sam Sak,  
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7. Ban Ni Muang Ni, 8. Ban Hua Non, 9. Luk Sao Chao Ban Ok, 10. Luk Sao  

Ban Ok, and 11. Yieb Luk Kai. Category 7 was about nutrition consisting  

2 lullabies, 1. Kod Kao Sai Kom, and 2. Hung Kao Mo Noi. Lastly,  

category 8 was about love consisting of 5 lullabies, 1. Rak Kan,  

2. Kon Ta Nam, 3. Pi Rak Nong, 4. Nang Nok Kao Krai, and 5. Pai Duai Kan. 

The analysis of folk lullabies in Khanom district, Nakhon Si  

Thammarat province was distinguished into the content found in the  

following issues: 1 it was a song that showed a mother’s love for her child. 

This was because adults wanted to keep themselves quiet while raising  

their children. Moreover, if the children listened to the sound with a slow,  

fun melody, it would make them fall asleep easily. 2. The lyric of a folk  

lullaby in Khanom district, Nakhon Si Thammarat province was described  

the neighboring localities. The lullaby was sung while the fussing child  

was about to fall asleep, or it was sung for a pleasure. The introductory  

chorus and melody would differ somewhat from each area. However,  

most was preceded by the word “ha-er,” followed by the word in the first 

paragraph and ending with the word “he”. The introductory was commonly  

used both concrete and abstract words that was easy to understand.  

3. The concrete words included names of local animals and plants such  

as coconut tree, betel nut tree, jackfruit tree, palm tree, toothbrush tree,  

wild chickens, wild fowls, doves, buffaloes, snakehead fish, bantams, canary,  

beetle, giant snakehead fish, etc. The verb was usually related to the  

action such as occupation, plowing, etc. Likewise, it was also about the  

natural phenomenal such as rain, sun, and lightning. 4. Lullabies have  

been preserved and passed on to the future generations. Above all, how 

many lullabies will be sung depends on the present time and technology  

that plays a role in their daily life. Therefore, the researchers would like  

to investigate and analyze the folk lullaby in order to have people  
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in Khanom district, Nakhon Si Thammarat province realize and preserve  

their locality, love and care about the legacy of folk lullabies. Although today 

is stepping into the era of technology and globalization, the folk lullaby  

wisdom remains in the way of life and lifestyle of the local community  

in Khanom district, Nakhon Si Thammarat province.

Keywords : folk, lullaby
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กำรศึกษำวิจัย ปรำชญ์ภูมิปัญญำกำรรักษำสุขภำวะชุมชน
ด้วยสมุนไพร 4 อ�ำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช  

คือ เมือง ท่ำศำลำ พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์

สืบพงศ์ ธรรมชำติ1*

บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้ตัง้บ้านแปงเมอืงเป็นประเทศไทยมาร่วมพันกว่าปี และมหีลายช่ือ 

ในเขตพื้นที่แยกกันอยู่ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ในส่วนของ

ภาคใต้มีชื่อเมืองและอาณาจักรเก่าที่เชื่อว่า มีเชื้อสายไทยสยาม ช่ืออาณาจักร 

ในดินแดนภาคใต้ ได้แก่ ตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัม ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และ 

ศรีธรรมราชมหานคร เริ่มต้นมาตั้งแต่ ก่อน พ.ศ. ๕๐๐ ตามหลักฐานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ การตั้งเมืองและอาณาจักรผู้คนที่อยู่ร ่วมกันต่างช่วยกันคิด 

เพือ่การมีชวีติท่ีปลอดภยั มชีวีติอยูไ่ด้นาน และความสุข ดงันัน้จงึได้คดิค้นสิง่ต่าง ๆ  

ขึ้นมาเพื่อสนองตอบและรองรับชีวิตทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวม สิ่งที่คิดค้น

ประดษิฐ์ขึน้มานัน้เรยีกว่า ศลิปะและวฒันธรรม หนึง่ในจ�านวนศิลปะและวฒันธรรม

หลากหลายนัน้ การรกัษาสขุภาพเป็นเรือ่งส�าคญัยิง่อย่างหนึง่  ทัง้นีเ้พือ่การมชีวีติรอด 

อยูอ่ย่างปลอดภยัและมคีวามยัง่ยนื ดงันัน้ในชุมชนไม่ว่าขนาด เลก็ กลาง หรอืใหญ่ 

กจ็ะมีคนทีม่คีวามเฉลยีวฉลาด มสีตปัิญญาในการทดสอบทดลองน�าเอาส่วนต่าง ๆ   

จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ มาผสมผสานท�าให้เกิดเป็นยารักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ  

ไม่ว่า กิน ทา และบีบนวดส่งที่เป็นยาหรือผลิผลต่าง นั้นคือศิลปะและวัฒนธรรม  

ทีเ่กดิขึน้จากภมูปัิญญา  ในกรณขีอง ภมูปัิญญาการรกัษาสุขภาพชุมชนด้วยสมุนไพร 

ของสี่อ�าเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อ�าเภอเมือง ท่าศาลา พรหมคีรี  

และร่อนพบิลูย์ นัน้มอียู่หลากหลายและสบืทอดกนัมาหลายช่ัวอายขุองบรรพชน หมอ 

1* ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1* Assoc. Prof. Dr., Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University, 90000
* Corresponding author: Tel.: 097-3459059 E-mail address: tsuebpon@gmail.com
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หรือปราชญ์ภูมิปัญญาด้านรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร ได้แก่ พระอาจารย์

บญุช่วย เตชธมฺโม วดัพรหมโลก รักษาพษิง ูด้วยสมนุไพร นายภาณ ุปรยิวงศ์กร หรอื 

หมอใหญ่ รกัษาโรคกระดกูด้วยสมนุไพร นายอรุา หอมอ่อน รกัษาอมัพฤกษ์-อมัพาต 

ด้วยสมนุไพร นายประเสรฐิ ทองค�า รกัษาโรครดิสดีวงทวารด้วยสมนุไพร นายณฐัพล 

มีพวกมาก รักษาโรคด้วยยาหม้อสมุนไพร นายเริงอรุณ เพชรฤทธิ์ รักษาโรคมะเร็ง 

ด้วยสมุนไพร นายโชติ พรหมเพรา รักษาโรคเส้นและกระดูกด้วยสมุนไพร  

ปราชญ์ภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังบ้างจ�านวนน้อย 

ส่วนการบริการผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยมีจ�านวนไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่หันไปใช้

บริการแพทย์แผนปัจจุบัน
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Local Wisdom of Herbal Medicines Utilization 
in Community Health Care in Four Districts 

of Nakhon Si Thammarat Province: 
Mueang, Thasala, Promkiri, Ronpiboon

Suebpong Thammachat1*

Abstract
Thailand was established for more than a thousand years and with 

various names in many regions of the country – the North, the Northeastern,  

Central Region, and the South. In the South there are city names and  

old empires believed to be inherited from Siam Thai. The empires in  

the South comprise of Tamponlin or Tamlingkam, Langkasuka, Srivijaya  

and Srithammaratmahanakon. Since before B.E. 500, from the domestic  

and foreign evidences, in the establishment of the country and empires,  

people cooperated in finding ways for safety in life, long living, and happiness.  

They, therefore, invented equipments and things to serve their private  

and public lives. These inventions were called arts and culture. Among these 

arts and cultures, health care is one of the essential aspects – for safety in  

life and long living. In the communities of small, medium, or big sizes,  

there are wise people who investigate in finding parts of plants, animals, 

and minerals to mix together as medicines for curing diseases by eating, 

rubbing and massaging. These medicines or products are arts and cultures 

derived from the wisdom. For the wisdoms concerning community’s 

health care of the four districts of Nakkon Si Thammarat province – Muang, 

Tha Sala, Phromkhiri, and Ron Phiboon, there are many which have been 

inherited for many generations. These are doctors or wise men that take care  
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of people’s health by using herb plants. They are Phra Ajarn Boonchuay  

Techathammo at Wat Phromlok who cures snake venoms by using herbs,  

Mr. Phanu Piyawongkon or Mo Yai who cures osteopathic diseases  

by using herbs, Mr. Ura Hom-on who cures paralysis by using herbs,  

Mr. Prasert Thongkham who cures hemorrhoids by using Ya Mo Samoonphrai  

(herbal medicine boiled in a pot), Mr. Rerng-aroon Phet-rit, who treats  

cancer using herbs, and Mr. Chot Phromphrao treats tendonitis and  

osteopathy using herbs. These wise men, however, have inherited the wisdoms  

to a few followers. There are also quite a few services to the customers  

or patients because most of the patients turn to use the services from modern 

doctors.

Keywords : Wise Man, Community Health Care, Herbal Plants
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อ่ำนและคิดใหม่อีกครั้ง “ว่ำด้วยศำสตร์กำรบริหำร 
งำนภำครัฐ (1887) โดย วูดโรว์ วิลสัน” : 

บริบทแห่งกำรเรียกร้องเพื่อกำรปฏิรูปกำรให้บริกำร
สำธำรณะของภำครัฐ

กิรพัฒน์ เขียนทองกุล1*

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ป็นการศึกษาและทบทวนความคิดของบรบิทในช่วงเวลาทีว่ดูโรว์  

วิลสัน (Woodrow Wilson) เขียนบทความชื่อว่า “ว่าด้วยศาสตร์การบริหารงาน 

ภาครัฐ” (The Study of Administration) ในปี ค.ศ. 1887 บทความนี้ถือได้ว่าเป็น 

จุดเร่ิมต ้นของการศึกษาและการเรียนการสอนด ้านรัฐประศาสนศาสตร ์ 

ในสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกร้องให้สังคมสหรัฐอเมริกาในขณะน้ัน 

ได้ตระหนักถึงปัญหาของการบริหารงานภาครัฐที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและ 

ความเป็น “การเมือง” ส่งผลกระทบให้การบริหารงานภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ  

วิลสันน�าเสนอถึง 3 ประเด็นส�าคัญในการถกเถียง ได้แก่ (1) ประวัติศาสตร์ของ 

ศาสตร์การบรหิารงานภาครฐั (2) สาระส�าคญัในการศกึษาด้านการบรหิารงานภาครฐั 

และ (3) วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการพฒันาแนวคดิทางการเมอืงทีช่ดัเจนเพือ่เป็นการพฒันา

แนวทางการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐในอุดมคติและท�าให้รัฐเป็นผู้ให้บริการ

สาธารณะที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คุณค่าจากการศึกษาน้ีคือการชี้ให้เห็นถึง “บริบท” การเกิดขึ้นของบทความ

ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่พยายามท�าให้ 

1* อาจารย์ ภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
 กรุงเทพฯ 10300
1* Lecturer, Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University, Bangkok,  
 Thailand 10300
* Corresponding author: Tel.: 084-724-0167 E-mail address: kiraphat@nmu.ac.th
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เป็น “วิทยาศาสตร์” ก็มีความสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง ดังนั้น การศึกษา 

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์จึงไม่สามารถแยก “การเมือง” ออกจาก “การบริหาร”  

ได้อย่างชัดเจนอีกต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : ศาสตร์การบรหิารงานภาครฐั, วูดโรว์ วลิสนั, การปฏริปูการบรหิารงานภาครฐั

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2

24



Re-reading and Re-thinking  
“The Study of Administration (1887)  
by Woodrow Wilson”: Context of the  

Call out for Civil Service Reform

Kiraphat Khianthongkul1*

Abstract
This article is a study and analysis of contextual thought in the 

1887 article “The Study of Administration” by Woodrow Wilson. This article  

will serve as a starting point for public administration education in the  

United States. This debate aims to raise awareness of the issue of  

conflicting and “politics” in the United States civil service, which is  

impacting dysfunctional public administration. Wilson raised three crucial  

points in the debate: (1) the past of public administration, (2) The nature  

of public administration research, and (3) the best way and methods  

of public administration to create an understanding of public administration 

reform and make the state an efficient public service provider.

The value of study this article is that it identifies the “context”  

of the emergence of papers that can be used as a starting point for  

public administration studies that claim to be “scientific” is related to  

political dimensions. Finally, public administration studies cannot separate 

“politics” from “administration.”

Keywords : Public Administration, Woodrow Wilson, Civil Service Reform
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบำตง อ�ำเภอรือเสำะ จงัหวดันรำธวิำส

บดินทร์ เดเบำะจำโก1* และอำหวัง ล่ำนุ้ย2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบาตง กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลบาตง โดยใช้สถิติ 
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด�าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลอยู่ในระดับปานกลาง

นอกจากนี้ ประชาชนเสนอแนะการท�างานของ อบต. ด้านการร้องเรียนให้
มีได้หลากหลายช่องทาง และให้ชี้แจงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ อบต. ให้มากขึ้น 
และต้องการให้ อบต. ท�าหน้าที่ประสานงานกลุ่มประชาชนเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร่วมควบคมุตรวจสอบการปฏบิตังิาน และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณตามแผนพฒันา
ของ อบต. เพื่อการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค�ำส�ำคัญ : ประชาชน, การมีส่วนร่วม, อบต.

1* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
2 อาจารย์ หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
 วิทยาเขตปัตตานี 94000
1* Master’s degree student, Master of Arts in Social Development Administration Prince of  
 Songkla University, Pattani Campus 94000
2 Lecturer, Master of Arts in Social Development Administration Prince of Songkla University,  
 Pattani Campus 94000
* Corresponding author: Tel.: 082-8982885 E-mail address:hafitt601@gmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2

26



The Participation of the People in the  
Administration of Batong Subdistrict  

Administrative Organization, Ruso District, 
Narathiwat Province

Bden Debahjako1* and Awang Lanui2

Abstract
This research aimed to study the participation of people in the  

administration of the Batong Subdistrict Administrative Organization.  

The sample were people in the Batong Subdistrict Administrative Organization. 

The statistics were analyzed including percentage, mean and standard deviation.

The results of the research showed that people, participation in  

decision-making and participation in benefits at a moderate level, while  

participation in operations and the participation in the evaluation was at a 

moderate level.

 In addition, people require SAO to get their complaint about various 

channels. At the same time, SAO must clarify the results of budget use through 

the public relations media of the SAO to the public and the SAO must be the 

coordinates the people’s group to participate in activities and suggestions the 

guideline for the development of the SAO to benefit of livelihood and the quality 

of life. SAO should people participate in controlling and inspecting operations 

and spending the budget according to the development plan of the SAO for 

the most efficient administration.

Keywords : People, The Participation, Sud district Administration Organization
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จำกห้องเรียนสู่กำรบริกำรวิชำกำรในชุมชน : 
กำรพัฒนำกระบวนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

โดยนักศึกษำเป็นผู้ด�ำเนินกำร

ซิมมี่ อุปรำ1*,  บุตรี เวทพิเชฐโกศล2  และวรพล ธูปมงคล3

บทคัดย่อ
บทความนี้น�าเสนอผลการพัฒนากระบวนการการบริการวิชาการแก่สังคม

โดยนักศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน  

ประกอบด้วยการสอน สังเกต สัมภาษณ์ จัดอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะทาง  

สร้างนวัตกรรม และจัดกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชน ใช้แบบสอบถามทัศนคติ

ของผู้ให้บริการวิชาการ และแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับการบริการ โดยศึกษา

กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

การศึกษาพบว่าการด�าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมควรมีกรอบโครงสร้างและ 

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงรายละเอียดและเสนอความคิดในการเชื่อมโยงออกไปช่วยชุมชน  

หลงัจากเรียนรูเ้น้ือหารายวชิาแล้ว ผู้เรยีนจึงได้เสนอจดัค่ายการออกเสยีงภาษาองักฤษ 

ในโรงเรียนประถมศึกษาทีเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทีมวิจัยจัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะที่จ�าเป็น เช่น การสร้างสื่อและนวัตกรรม การตรวจประเมินส่ือ นวัตกรรม 

การออกเสยีงทีไ่ด้ม ี3 ประเภท คอื การออกเสยีงพยญัชนะและเสยีงสระ การเน้นเสยีง

1* อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาตะวนัตก สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  
 57100
2 อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาตะวนัตก สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
 57100
3 อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาตะวนัตก สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
 57100
1* Lecturer, Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai. 57100
2 Lecturer, Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai. 57100
3 Lecturer, Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai. 57100
*corresponding author Tel: 0820389847 Email Address: hm_simmee@crru.ac.th
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และพยางค์ การสะกดค�าแบบโฟนกิส์ โดยน�าเสนอเป็น 5 ฐานในค่าย ผลการประเมิน

การจดัค่ายพบว่า ผู้ได้รบัการบรกิารวชิาการมคีวามพงึพอใจในกจิกรรมทีจ่ดัมากทีสุ่ด 

ในส่วนของทัศนคติของนักศึกษาผู้ให้บริการทางวิชาการ พบว่า มีความภาคภูมิใจ 

ในกิจกรรมที่ตนเองได้ท�าให้กับสังคม และได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นสามารถน�าไป

ใช้ได้ในชีวิตจริง และท�าให้การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย 

มากขึ้น และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีส่วนส�าคัญมาก

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนากระบวนการ, การบริการวิชาการในชุมชน
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From Classroom to Academic Service  
in the Community : 

The Development of Academic Service 
Process by Students

Simmee Oupra1* Bhudtree Wetpichetkosol2

and Worapol Thoopmongkol3

Abstract
This article presents the result of the development of academic  

service process from classroom to the community by students. An action  

research that employed various data collection methods: lectures,  

observation, interview, innovation and media trainings, academic service  

at a community, and satisfaction and attitude questionnaires. The subjects, 

purposively selected, were English Study Curriculum students.

The study found that in initiating a community service, a loose  

structure of activity is needed and leaves plenty of room for students to  

detail their projects in community service. After certain units of course  

work completed, learners initiated an English Pronunciation camp at an  

opportunity extension primary school. Necessary workshops were  

organized to fulfill the need of the students which included as media and 

innovation, and media evaluation. The media created by the students can be 

categorized in three major phonetic content groups: consonants and vowels 

pronunciation, syllables and stress, spelling and phonics, with 5 stations  

in the camp. It was also found that the participants receiving the  

academic service were highly satisfied with the academic service.  
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Students were highly impressed with their academic service work and  

were proud of themselves. They also learned that the class lessons  

can be used in daily life and doing academic service makes learning  

more meaningful. Support from university was necessary. 

Keywords : development, academic service in the community
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อทิธพิลของควำมผกูพนัต่อองค์กรท่ีมีต่อผลกำรปฏิบัตงิำน 
ของทหำรกองประจ�ำกำร กรมทหำรรำบที่ 5  

ค่ำยเสนำณรงค์ จังหวัดสงขลำ

ประสิทธิ์ รุ่งเรือง1*, จำริณี เธียรเจริญ2 และธีรยุทธ มำนะจิตต์3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร  

(ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู ่ในงาน และความผูกพัน 

ด้านบรรทดัฐาน) ทีม่ต่ีอผลการปฏบิตังิานของทหารกองประจ�าการ กรมทหารราบที ่5  

ค่ายเสนาณรงค์ จงัหวดัสงขลา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครือ่งมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  

3 ท่าน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยทดลองใช้กับ 

กลุม่บคุคลทีมี่ลกัษณะคล้ายกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 30 ชดุ มค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.854 - 0.940 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเปน็ทหารกองประจ�าการ กรมทหารราบที ่5 ค่ายเสนาณรงค์  

จังหวัดสงขลา จ�านวน 222 นาย ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane  

โดยใช้ได้รับการตอบกลับ 106 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.74 โดยใช้วิธีการเลือก 

แบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันด้านจิตใจ  

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ หลกัสตูรการตลาด คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลา 90000
3 นักศกึษาปรญิญาตร ีหลกัสตูรการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
2 Assistant Professor, Department of Marketing, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
3 Undergraduate Student, Department of Accounting, Faculty of Management Science,  
 Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 089-9771003 E-mail address: ton_prasit@hotmail.com
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(β=0.276) และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (β=0.491) มีอิทธิพลเชิงบวก 

ต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 งานวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ 

ต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงาน

เพือ่น�าไปสูก่ารเพิม่ผลการปฏบิตังิานให้กบัองค์กรบรรลเุป้าหมายในการด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ : ความผูกพันด้านจิตใจ, ความผูกพันด้านการคงอยู่ในงาน, ความผูกพัน

ด้านบรรทัดฐาน
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The Influence of Organizational  
Commitment and Job Performance of  

Enlisted Soldiers as 5th Infantry Regiment in 
Senanarong Camp Songkhla Province

Prasit Rungruang1*, Jarinee Theancharoen2 and Teerayut Manachit3

Abstract
This study aimed to investigate the influences of organizational  

commitment (affective commitment, continuance commitment and normative  
commitment) that affected the job performance of Regular Armies from  
5th Infantry Regiment in Senanarong Camp Songkhla province. This quantitative  
research used online questionnaires which considered qualities value  
between 0.67-1.00 by 3 experts (qualified lecturers). It was checked validity  
by experiment group of 30 enlisted soldiers who were familiar to sample  
group, and the value was between 0.854-0.940. The sample group consisted 
of 222 enlisted soldiers in the 5th Infantry Regiment in Senanarong Camp, 
Songkhla Province, the sample of this research is calculated by using Taro 
Yamane and received 106 responses or 47.74% of the samples by using  
he purposive sampling method. Multiple correlation analysis and multiple  
regression analysis were used to analyses the statistics. The research found 
that affective commitment (β=0.276) and normative commitment (β=0.491) 
were positively influenced to job performances of regular armies significantly  
at 0.01. This study can be beneficial to the government organization and  
private organization in providing organizational engagement with their  
employees, leading to increased employee engagement performances for the 
organization to achieve continuous operational goals.

Keywords : Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment
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กำรวิเครำะห์ผลของนโยบำยทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ของสหรัฐอเมริกำในสมัยของ โจ ไบเดน ต่อประเทศไทย

นูรไรฟำห์ ดำรำแม1*  และ ประจวบ ทองศรี2

บทคัดย่อ
การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์แนวทางในการรบัมอืผลของนโยบาย

ทางเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาในยคุรฐับาลประธานาธบิดคีนที ่46 ต่อสถานการณ์

เศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด 

เนื่องจากการที่สหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนรัฐบาลน้ันส่งผลให้นโยบายทางเศรษฐกิจ

ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่งผลต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประชาคม

อาเซียนและประเทศไทย โดยใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์และแนวคิดผลกระทบ  

ซึง่ท�าการศึกษานโยบายด้านเศรษฐกจิของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา แนวโน้มสถานการณ์

เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น และการรับมือด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  

ทบทวนวรรณกรรม และเรียบเรียงเป็นข้อความเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการรับมือผลของนโยบายทางเศรษฐกิจ

ของสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นแบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้  

1) ประเทศไทยอาจสูญเสียผลควรทบทวนการเข้าร่วมข้อตกลงต่างๆ ที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกจิ 2) ควรตระหนกัถงึปัญหาด้านสทิธมินษุยชน สิทธิแรงงาน และส่ิงแวดล้อม 

เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความส�าคัญกับปัญหาเหล่านี้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ

เจรจาการค้าและความสมัพันธ์ทางเศรษฐกจิ 3) ประเทศไทยควรวางตวัให้เหมาะสม 

1* ลกูจ้างโครงการต�าบลบรูณาการ, ทีว่่าการอ�าเภอยะหริง่ ต�าบลยามู อ�าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตาน ี94150
2 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
1* Tambon Smart Team Employee, District office, Yamu, Yaring, Pattani Province 94150
2 Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University Pattani  
 94000
Corresponding author: Tel.: 088-7951998 E-mail address:: lupinnuars@gmail.com
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เพื่อรักษาดุลอ�านาจ รวมถึงสร้างสัมพันธมิตรท่ีดี เพื่อรักษาผลประโยชน์และ 

เพิม่การต่อรองกบัประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรฐัอเมรกิาและสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ซึ่งเป็นคู่แข่งกันทางยุทธศาสตร์

ค�ำส�ำคญั : แนวทางการรบัมอืผลของนโยบายเศรษฐกจิ, สหรฐัอเมรกิา, ประเทศไทย
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Management Guideline for the Effects of 
United State Economic Policy on Thailand

Nuraifa Daramae1*  and Prachuab Tongsri2*

Abstract
The objective of this study is to analyze the guideline to manage  

the effect of the 46th United State economic policy on the economic situation  
of Thailand. As a guideline to prepare, cope and safeguard the country  
in maximum benefit. Due to the change in the United States government,  
the economic policy has also changed. The change in economic policy of the 
United States government will affect the economies of all countries of the  
world including the ASEAN Community and Thailand. This academic article  
using the concept of economics and the concept of effect which studying 
economic policy of the United States government, trends in the upcoming  
economic situation and coping with secondary data collection methods,  
literature review and compiled into descriptive text.

The study found that the guideline to manage the effects of United 
States economic policy on the Thai economy is divided into the following points  
1) Thailand should review the participation of various agreements that  
affect to the economy. 2) Should be aware of human rights, labor rights and 
environmental issues because the United States government has focused 
on these issues. This will affect trade negotiations and economic relations.  
3) Thailand should act appropriately in order to maintain balance of  
power Including building a good alliance to protect the country benefit  
and increasing bargaining with powers such as the United States and the  
China Which are strategic competitors.

Keywords : Guideline Management of the result of economic policy,  
 United States of America, Thailand
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ผลกระทบกำรค้ำชำยแดนไทย - มำเลเซีย 
อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 

ในช่วงวิกฤต Covid - 19 กรณีศึกษำ ด่ำนเบตง

สิริวิขวัญ จุไรรัตน์1* และ ประจวบ ทองศรี2

บทคัดย่อ
ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19 

เหตกุารณ์น้ีส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการค้าชายแดน ท่ีท�าให้อปุสงค์ความต้องการ 
ของต่างประเทศในการซื้อสินค้าชะลอลดลง ด่านอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ถือเป็น 
เส้นทางที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ และเศรษฐกิจในประเทศ  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย  
อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ในช่วงวิกฤต Covid - 19 ปี 2563 โดยใช้วิธีการศึกษา 
จากเอกสาร เว็บไซต์ และหนังสือ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analaysis) 
และน�าแนวคิดผลกระทบการค้าชายแดน มาศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย อ�าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ในช่วงวิกฤต Covid – 19 ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออกปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.03 แต่มูลค่าการน�าเข้าลดลงร้อยละ 21.96 เนื่องจากปี 2562 มีการน�าเข้า
สนิค้าท่ีมีมูลค่าสงู และการจัดเกบ็รายได้ศลุกากรเบตงในปี 2563 ต�า่กว่าประมาณการ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บรายได้ศุลกากรเบตงปี 2562 ที่สูงกว่าประมาณการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีการห้าม 
ประชาชนเดินทางผ่านเข้าออกประเทศทางด่านศุลกากรเบตง ซึ่งที่ผ่านมาพื้นฐาน 
เศรษฐกิจของอ�าเภอเบตงขับเคลื่อนด้วยการบริโภคของนักท่องเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซียเป็นหลักการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาท�าให ้
ความต้องการสินค้า กลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลดลง

ค�ำส�ำคัญ : ผลกระทบการค้าชายแดนไทย, อ�าเภอเบตง, วิกฤต Covid - 19

1* เจ้าหน้าทีง่านกจิกรรมนกัเรยีน นกัศกึษา ฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรยีน นกัศึกษา วทิยาลยัอาชวีศกึษา ยะลา 95000
2 อาจารย์ ดร., สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 94000
1* Student Activities Officer, Student Activities Development Department, Vocational College, Yaly 95000
2 Lecturer Dr., Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University,  
 Pattani Campus, Pattani 94000
* Corresponding author: Tel.: 0872949656 E-mail address: Yupawee_j@hotmail.co.th
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Impacts On Thai-Malaysian Border Trade, 
Betong District, Yala Province 
During The Covid Crisis - 19

Sirikhwan Jurairat1* and Prachuab Tongsri2*

Abstract
In early 2020, there was an outbreak of the Covid - 19 virus, which 

affected the economy of border trade. Which causes the demand for foreign 
demand for purchases of goods to slow down Betong District Checkpoint, 
Yala Province, is considered a route that creates economic value for people in 
the area. And the domestic economy. The objective of this study was to study 
the impacts of Thai-Malaysian border trade in Betong District, Yala Province 
during the Covid-19 Crisis of 2020 by using the method of studying from 
documents, websites and books by analyzing the content (Content Analaysis) 
and applying the impact concept. Border trade Come to study and analyze 
And synthesize information.

The results of the study showed that The impact of Thai-Malaysia border  
trade, Betong District, Yala Province, during the Covid - 19 crisis in 2020,  
the export value increased by 7.03%, but the value of imports decreased 
by 21.96% due to the import of valuable goods. high And the 2020 Betong 
customs revenue collection is lower than expected. Compared with the 2019 
Customs Betong revenue collection. That is above estimate Due to the situation 
of the coronavirus outbreak. Resulting in a ban People traveling through the  
country through the Betong Customs House. In the past, the economic  
fundamentals of Betong District were driven by the consumption of tourists  
from Malaysia as the principle that there were no tourists from Malaysia,  
causing demand for products. Consumer goods in the area decreased. 

Keywords : Impact on Thai Border Trade, Betong District, Covid - 19 Crisis
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อปริมำณกำรกู้ยมืเงนิของธนำคำรพำณชิย์ 
ของประเทศไทย

สุดำรัตน์ แก้วประดิษฐ์1* และ วีณำ ลีลำประเสริฐศิลป์2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย ์

ของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ 
การกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
แบบอนุกรมเวลาเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2563 
รวมระยะเวลา 36 เดือน วิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ โดยใช้แบบจ�าลอง 
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ซ่ึงตัวแปรที่ใช้เป็นปัจจัยที่คาดว่า 
จะส่งผลต่อปริมาณการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ปริมาณเงินความหมาย
โดยกว้าง (M2) อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์ (LD) ปริมาณเงิน
กองทุนของธนาคารพาณิชย์ (CAP) ปริมาณสินทรัพย์รวมของธนาคารณิชย์ (Asst) 
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป (CPI) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(Exch) และอัตราดอกเบีย้ให้กูย้มืระหว่างธนาคาร (Int) ผลการศึกษาพบว่า ปรมิาณเงนิ 
ความหมายโดยกว้าง (M2) อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ (LD) 
และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exch) ส่งผลต่อปริมาณ 
เงินกู้ยืมรวมของธนาคารพาณิชย์ (BOR) ในทิศทางเดียวกันโดยทั้ง 3 ตัวแปร 
สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ ร้อยละ 67.8 จากผลการศึกษาสามารถน�าไปเป็น 
แนวทางในการวางแผนและก�าหนดนโยบายของธนาคารพาณิชย์ในการจัดหา 
แหล่งเงินทุนที่ท�าให้ธนาคารพาณิชย์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการให้สินเชื่อ
เพื่อน�าเงินไปลงทุน ซึ่งการลงทุนเป็นสิ่งส�าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

ค�ำส�ำคัญ : ธนาคารพาณิชย์, ปัจจัย
1* นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ สงขลา 90000
2 อาจารย์, สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1* Student, Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla, 90000
2 Lecturer, Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel. 093-7546060 E-mail address : weena.leela@gmail.com 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2

40



Factors Affecting The Borrowing Volume of 
Thai Commercial Banks

Sudarat Kaewpradit1* and Weena leelaprasertsil2*

Abstract 
This research studied the factors affecting the borrowing volume of  

Thai commercial banks. Research objectives to study factors affecting  

the borrowing volume of commercial banks. The data used in the study were 

secondary data on a monthly time series. From January 2018 to December 

2020, a total of 36 months. Analysis of various statistical variables using  

mult iple regression models. The variables used as the expected  

variables to affect commercial banks’ borrowing volumes are Broad money 

(M2), Loan to Deposit ratio (LD), capital fund of commercial bank (CAP),  

total asset of commercial bank (Asst), Consumer Price Index (CPI),  

Exchange rate Baht/USD (Exch), and Interbank lending rates (Int).  

The results of the analysis showed that Broad money (M2), Loan to  

Deposit ratio (LD), and Exchange rate Baht/USD (Exch). Affecting the  

borrowing volume of commercial banks the same direction, with all 3 variables  

were able to predict variables based on 67.8 percent. The results of the  

study can be used as a guideline for planning and policy formulation of  

commercial banks in procuring sources of funds that enable commercial  

banks to have sufficient working capital to provide loans for investment  

purposes. Which investment is important to the expansion of the economy.

Keywords : commercial bank, Factors
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ปัจจัยที่เป็นตัวก�ำหนดกำรเจริญเติบโต 
ทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศไทย

ณัฐธิญำ รำชธิสำร1* และ วีณำ ลีลำประเสริฐศิลป์2

บทคัดย่อ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจของประเทศไทย ตัวแปรทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การบริโภคของภาคเอกชน,  

การลงทุนจากภาคเอกชนต่างๆ, การใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการลงทุนของภาครัฐ,  

มลูค่าการส่งออก, มลูค่าการน�าเข้า, ด้านการผลติ, อัตราแลกเปลีย่น, อตัราดอกเบีย้,  

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและราคาผู้บริโภค ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ โดยใช้แบบจ�าลองสมการ 

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) และใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าร่วม 

สมการด้วยวิธี Stepwise Estimation ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูม ิ

ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2555 ถึง

ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 18 ไตรมาส โดยใช้การประมวลผลข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ ิผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีมี่ผลต่อการเจรญิเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ มูลค่าการน�าเข้า ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิในทิศทางเดียวกนั กล่าวคอื มลูค่าการน�าเข้าสินค้าทุนเพิม่ขึน้จะส่งผลต่อ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ส่วนราคาผู้บริโภคส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ ในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ ถ้าราคาผู้บริโภคสูงขึ้น ท�าให้ผู้บริโภค 

1* นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 สงขลา 90000
2 อาจารย์, สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Student, Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla, 90000
2 Lecturer, Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel.. 093-7546060 E-mail address : weena.leela@gmail.com
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จะซือ้สนิค้าน้อยลงส่งผลให้การลงทนุจากเอกชนลดการผลิตจงึท�าให้การเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจลดลง ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 โดยทั้ง 2 ตัวแปร สามารถพยากรณ์

ตัวแปรตามได้ร้อยละ 49 จากผลการศึกษาสามารถน�าไปใช้เป็นทางในการวางแผน

การด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน และเพื่อให้ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจมี

ผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ค�ำส�ำคัญ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, ปัจจัยที่ส่งผล
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Factors affecting the economic growth  
of Thailand

Natthiya Ratthisan1* and Weena leelaprasertsil2

Abstract
This research aimed to study the factors affecting the economic growth 

of Thailand. Economic variables are private consumption, private investment, 
government spending or public investment, export value, import value,  
production, exchange rate, interest rate, beliefs. Confidence of consumers 
and consumer prices. The dependent variable is economic growth. Analysis of  
various statistical variables Using the multiple regressions model and the  
selection of independent variables to join the equation using Stepwise Estimation 
method. The data used in the study were secondary, which were quantitative 
on a quarterly basis. From the first quarter of 2012 to the third quarter of 2017, 
a total of 18 quarters using data processing by statistical packages. The results 
of the study showed that Factors affecting the economic growth of Thailand  
are import value. Affect the economic growth in the same direction, is,  
the value of the import of capital goods will lead to higher economic growth.  
As for consumer prices, it affects economic growth. In the opposite direction, 
is, if the consumer price goes up As a result, consumers will purchase 
fewer products, resulting in a decrease in private investment, thus reducing 
economic growth. At a significance level 0.05 in which both variables were  
able to forecast the dependent variable at 49 percent. The results of the study 
can be used as a way of planning business operations of the private sector  
and to make the government aware of the problems that may affect the  
economy and as a guideline for the economic development of the country.

Keywords : Economic Growth, Impact factor
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โอกำสของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของ
อุตสำหกรรมส่วนประกอบอำหำรไทย 

ในตลำดต่ำงประเทศ

สุธินี มงคล1*

บทคัดย่อ
งานวิจัยน้ีท�าการศึกษาโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

อุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ มุ่งเน้นการศึกษาเครอืข่าย 

ความสมัพนัธ์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของอตุสาหกรรมส่วนประกอบ

อาหารไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี 10 กรณีศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กับ 10 ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรม 

ส่วนประกอบอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ ผลการวจิยัพบว่า วสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อมของอุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ 

จ�านวนมากพึ่งพากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ด้วยการเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าและกิจกรรมที่ได้รับการอุดหนุนอื่น ๆ เพื่อที่จะเข้าถึงและติดต่อกับ 

ลูกค้าในเบื้องต้น นอกจากน้ีความสัมพันธ์กับลูกค้าและธนาคารพาณิชย์ก็ 

มีความส�าคัญมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามธนาคารของรัฐบาลมีความส�าคัญน้อย  

และเมื่อเวลาผ่านไป ที่ได้ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศแล้ว ความส�าคัญของ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรม 

ส่วนประกอบอาหารไทยในตลาดต่างประเทศจะลดน้อยลง เนื่องจากความสัมพันธ์

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหารไทย 

ในตลาดต่างประเทศที่มีกับลูกค้าเติบโตข้ึน เครือข่ายความสัมพันธ์ของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหารไทยในตลาด 

1* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 10900
1* Asst. Prof. Dr., School of Business Administration Sripatum University, 10900
* Corresponding author: Tel.: 080-0739811 E-mail address: suthinee.mo@spu.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

45



ต่างประเทศกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ช่วยอ�านวยความสะดวกในการแสวงหาประโยชน์

จากตลาดต่างประเทศ ความช่วยเหลือที่ได้รับจากเครือข่ายความสัมพันธ์ขึ้น 

อยู ่กับสถานะของการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

อุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหารไทยในตลาดต่างประเทศว่าอยู่ในขั้นใด ไม่ว่าจะ 

เป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านงานแสดง

สนิค้า ไปจนถงึความช่วยเหลอืด้านเทคนคิและการพฒันาคุณภาพเพือ่ทีข่ยายตลาด 

ต่างประเทศ

ค�ำส�ำคญั : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, การส่งออก, เครอืข่ายความสัมพนัธ์, 

อุตสาหกรรมส่วนประกอบอาหาร
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The Opportunities of Thai Food Ingredient 
Small and Medium Enterprises  

in Foreign Markets

Suthinee  Mongkol1*

Abstract
This research examines the opportunities of Thai Small and Medium  

Enterprises (SMEs) in foreign markets. The research focuses on networking  

relationships of food ingredient Industry SMEs. This industry is one of  

Thailand’s important industries because “Kitchen of the World” campaign  

has been revitalized by Thai government to accelerate Thailand’s plan to  

become a major world food exporter. The methodology involves 10 case  

studies, based on multiple interviews with SMEs. The research showed  

that many SMEs were reliance on the Department of International  

Trade Promotion (DITP) and their trade fairs and other subsidized activities  

to make initial contact with customers. In addition, relationships with customers  

and commercial banks were very important; however, government banks  

were less important. Over time, the importance of government partners  

had been decreasing because of SMEs’ relationships with their customers 

growing. The assistance of network partners facilitated SME’s foreign market 

exploitation. Types of partners’ assistance depending on the export stage,  

from initial assistance with foreign market entry through trade shows to technical 

and quality development assistance for firms expanding their foreign markets.  

Keywords : Small and Medium Enterprises, Export, Networking Relationships, 

Food Ingredient Industry
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กำรสร้ำงเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
มรดกวัฒนธรรมอิสลำมและศูนย์กำรเรียนรู้  
อัลกุรอำน ชุมชนบ้ำนศำลำลูกไก่ อ�ำเภอยี่งอ  

จังหวัดนรำธิวำส 

ตำฮำน ีมะแซ1,  ซำกำรยีำ เจะอเูซง็2,  อบัดลุเลำะห์ อำแว3 

และ ซำฮฎีนี  นติภิำค4*

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดท�าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์

มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ อัลกุรอาน บ้านศาลาลูกไก่ อ�าเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์

ชุมชนบ้านศาลาลูกไก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคคลท่ัวไปที่เข้าใช้ 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู ้

อัลกุรอาน อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ  

1) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ 

อัลกรุอาน บ้านศาลาลกูไก่ อ�าเภอย่ีงอ จงัหวดันราธวิาส 2) แบบประเมนิประสทิธภิาพ 

ของเว็บไซต์ และ 3) แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

1* นกัศกึษา สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ นราธวิาส 96000 
2 นกัศกึษา สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ นราธวิาส 96000 
3 นกัศกึษา สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ นราธวิาส 96000 
4 อาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000
1* Bachelor of English, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University, Narathiwat 96000 
2 Bachelor of English, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University, Narathiwat 96000
3 Bachelor of English, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University, Narathiwat 96000
4 Lecturer, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University, Narathiwat 96000
*Corresponding author : Tel.: 0847483968 E-mail address: disisiku@hotmail.com
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ผลการวิจัยพบว่าการสร้างเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ ์

เป็น (  = 3.93 และ S.D. = 0.24) บุคคลทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ มรดก

วฒันธรรมอสิลามและศูนย์การเรยีนรูอ้ลักรุอาน บ้านศาลาลกูไก่ อ�าเภอยีง่อ จงัหวัด

นราธิวาส มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู ้อัลกุรอาน อ�าเภอยี่งอ  

จงัหวดันราธวิาส มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐานเป็น (  = 3.86 และ S.D. = 1.05)

ค�ำส�ำคัญ : เว็บไซต์, ประชาสัมพันธ์, พิพิธภัณฑ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

49



Creating a Website to Publicize Tourist  
Attraction of Museum of Islamic Cultural 
Heritage and Al-Quran Learning Center  

at Ban Sala Lukkai, Yi-Ngo District,  
Narathiwat Province

Tahanee Maksae1,  Sakareeya Cheuseng2,  Abdullah Awae3  

and Sahidin Nitiphak4*

Abstract
The purpose of this research were 1) to create a website for  

publicizing tourist destination for Museum of Islamic Cultural Heritage  

and Al-quran Learning Center at Ban Sala Lukkai Lahan Sub-district,  

Yi-ngo District, Narathiwat Province, Thailand. 2) to study the satisfaction  

of general people or public toward a website of tourist destination for  

Museum of Islamic Cultural Heritage and Al-quran Learning Center.  

The sample of this research were 384 of public who used the website.  

The instruments of this study were 1) website for publicizing tourist  

destination for Museum of Islamic Cultural Heritage and Al-quran Learning 

Center 2) Evaluation of website’s satisfaction form and 3) a satisfaction  

questionnaire. The data of this research was analyzed by using mean  

and standard deviation. The result of this study showed creating the  

website was high quality (  = 3.93 and S.D. = 0.24) and the public satisfaction 

who used the website was high quality (  = 3.86 and S.D. = 1.05). 

Keywords : Website, Publicizing and Muzium
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“ต�ำนำนกำรตำมช้ำงเผือก” กบักำรรบัรูป้ระวตัศิำสตร์ท้องถิน่
สู่แนวทำงกำรพัฒนำในจังหวัดศรีสะเกษ

ธันยพงศ์ สำรรัตน์1*, ทิวำพร ใจก้อน2 และ โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์3 

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องราวของ “ต�านานการตาม 

ช้างเผือก” ในฐานะเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์การตั้งบ้านแปงเมืองของท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการศึกษาตามระเบียบวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาวิเคราะห์ ตีความจากหลักฐานเอกสาร รวมทั้ง

การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และสื่อออนไลน์ ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้

ต�านานการตามช้างเผือกตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ กลายเป็น

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินที่มีพลังขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน  

ซึ่งการรับรู้ผ่านสื่อที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

1) การรับรู้จากเอกสารและเรื่องเล่าว่า กลุ่มชาวส่วย (กูย) ที่เป็นบรรพชนชาวเมือง 

ศรีสะเกษท่ีตามจับช้างเผือกที่แตกโขลงมาจากกรุงศรีอยุธยาจนถึงอาณาบริเวณ

บ้านเมืองศรีสะเกษในอดีตได้เป็นผลให้เกิดชื่อบ้านนามเมืองในสถานที่ต่างๆ เช่น 

ห้วยทับทัน บ้านเจียงอี บ้านเขิน (เขื่อนช้าง) และห้วยส�าราญ เป็นต้น และการรับรู ้

บทบาทของกลุม่ผูน้�าท้องถิน่ชาวส่วยในการสร้างบ้านแปงเมอืงดงักล่าว ท�าให้ ตัง้แต่ 

พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา เกิดการจัดสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาทางวิชาการ  

1 อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
2 อาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 ศรีสะเกษ 33000 
3 อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
1 Lecturer, Faculty of Education Sisaket Rajabhat University 33000
2 Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences Sisaket Rajabhat University 33000
3 Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences Sisaket Rajabhat University 33000
* Corresponding author: Tel.: 081-0731516 E-mail address: thanyapong.s@.ac.th
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และการค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการตั้งบ้านแปงเมืองศรีสะเกษ โดยเฉพาะ

ท้องถิ่นที่บ้านดวนใหญ่ อ�าเภอวังหิน และอ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และ 

2) การรับรู้จากสื่อประกอบการเล่าเร่ือง เช่น แบบเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น อนุสาวรีย์ การแสดงต่าง ๆ และกิจกรรมประเพณ ี

ในระดับอ�าเภอและจังหวัด นอกจากน้ียังพบว่า ต�านานการตามช้างเผือกได้ช่วย 

ส่งเสรมิภาพลกัษณ์อนัดแีก่บรรพชนเมอืงศรสีะเกษ โดยการสร้างส�านกึพึง่พาวรีบุรษุ 

ความรู้สึกผูกพันกับบรรพชนชาวศรีสะเกษปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, ต�านานการตามช้างเผือก
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“The legend of following the white elephant” 
and the local history perception towards 

development in Sisaket Province

Thanyapong Sararat1*, Thiwaporn Jaikorn2 and Popong Chatnuntaporn3

Abstract
The objectives of this descriptive research were to explore the  

perception of “The legendof following the white elephant” as a historical  

story of setting up a local town of Ban Paeng for development in Sisaket  

Province. Using the study method according to the historical research  

method, ie analytical study Interpret from document evidence Including  

interviews, questionnaires and online media; The results of the study  

showed that the perception of the legend of following the white elephant  

according to the globalization of change became a local history that had  

the power to drive and develop the present Sisaket Province. The perception  

through media that affected the development of Sisaket can be divided into  

2 types : 1) Recognition from documents and stories that the Suay (Kui) 

group, ancestors of Sisaket people, who caught a herd of white elephants 

from Ayutthaya to the area of Sisaket in the past resulted in the name of cities 

in places such as Huai Thap Than, Ban Jiang Yi, Ban Khoen (Khuen Chang), 

and Huai Samran, etc. Recognition from the role of local tribute leaders  

in the construction of the Ban Paeng Muang, since 2005, academic seminars, 

academic development, and local history research have been established  

in the setting up of the Ban Paeng Muang, Sisaket Province, especially  

local at Ban Duan Yai, Wang Hin District, and Khukhan District, Sisaket Province.  

2) Recognition from storytelling media such as local history textbooks,  
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murals, statues, monuments, performances, and traditional activities at the 

district and provincial levels. In addition, it was found that the legend of  

pursuing the white elephant helped to promote a good image for the  

ancestors of Sisaket by creating a sense of reliance on heroes and feelings  

of attachment to the present Sisaket ancestors. 

Keywords : Awareness, Local history, The legend of following the white elephant
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กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
ของกลุ่มประมงพื้นบ้ำนชุมชนแหลมนก  
ต�ำบลบำนำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี

ศุภชีพ จินดำรัตน์1*  และ ประจวบ ทองศรี2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลของกลุ ่มประมงพ้ืนบ้านชุมชนแหลมนก ต�าบลบานา  

อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

โดยนักวิจัยลงพื้นที่ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบไม่เป็น

ทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis  

มาใช้ในการศึกษาปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลใช้การสัมภาษณ์จากกลุ ่มผู ้ให ้ข ้อมูลหลัก  

ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 กลุ่ม จ�านวนทั้งส้ิน 28 คน ดังนี้ กลุ่มองค์กรที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรทางทะเล ผู้น�าชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าท่ี 

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

แล้วน�ามาวิเคราะห์น�าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา

1 นกัศกึษา สาขาวชิาการบรหิารการพฒันาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา 
 นครินทร์ ปัตตานี 94000
2 อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
 นครินทร์ ปัตตานี 94000
1 Student, Socail Development Administration Faculty of Humanities and Social Sciences Prince  
 of Songkla University
2 Lecturer, Socail Development Administration Faculty of Humanities and Social Sciences Prince  
 of Songkla University 
* Corresponding author: Tel: 080-703-7503 E-mail address: sneeze_jam@hotmail.com
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ผลการวจิยัพบว่า การวเิคราะห์สภาพปัญหาในการจดัการทรพัยากรทางทะเล 

ของกลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนแหลมนก ต�าบลบานา อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัด

ปัตตาน ีประกอบด้วยดงันี ้1) ชมุชนมข้ีอได้เปรยีบด้านพืน้ทีใ่นการจัดการทรพัยากร

ทางทะเล 2) ชุมชนมีข้อเสียเปรียบด้านการขาดความรู้ในการจัดการทรัพยากร

ทางทะเลอย่างยั่งยืน 3) ชุมชนได้รับโอกาสในการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ภาครฐัและเอกชนในพืน้ท่ี 4) ชมุชนได้รบัผลกระทบจากการขยายตวัของชุมชนเมอืง

ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์สภาพปัญหา, การจัดการ, ทรพัยากรทางทะเล, กลุม่ประมง

พื้นบ้าน, ชุมชนแหลมนก
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Condition Analysis of Marine Resource 
Management Problems of Local Fisheries 

Group, Laem Nok Community, Ba Na  
Subdistrict, Mueang District, Pattani Province

Supacheep Jindarat1* and Prachuab Tongsri2

Abstract
This research aimed to analyze the problem of marine resource  

management of the local fishery group, Laem Nok community, Ban Subdistrict, 
Muang District, Pattani Province. It is a qualitative research where researchers  
study by interviewing people involved in marine resource management.  
An informal In-depth interview was used to collect data. By applying the  
theory of SWOT Analysis to study external and internal factors. The analysis  
of problems in marine resource management was conducted by interviews  
with key informants. There are four groups of 28 people, as follows:  
organizations involved in marine resource management, community leaders, 
villagers and related government officials. Purposive sampling was used to 
analyze the research results in descriptive form.

The results of the research were as follows: Analysis of the problems  
in marine resource management of the local fishery group, Laem Nok  
community, Ban Na Subdistrict, Mueang Pattani District Pattani Province  
They are as follows: 1) The community has space advantages in marine  
resource management 2) The community has disadvantage in the lack  
of knowledge in sustainable marine resource management 3) The community 
has the opportunity to support the organization. Public and private sectors  
in the area 4) The community was affected by urbanization.

Keywords : problem analysis, management, marine resources, local  
fishery group, Laem Nok community

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

57



กำรศึกษำสภำพปัญหำและพัฒนำห้องสมุด 
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้ำนท่ำนุ่น จังหวัดกระบี่

กฤษณะ อ่อนแก้ว1,  นิชำภำ พรมยอด2,  ธฤต ศรนิรันดร์3

และ เยำวลักษณ์ สุวรรณแข4*

บทคัดย่อ
การวจิยัเชงิคณุภาพเรือ่งนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพปัญหา การปรบัปรุง 

และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่านุ ่น ต�าบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  

คณะผูว้จัิยได้ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องจากแหล่งสารสนเทศหลากหลาย ประยกุต์ใช้ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ และทฤษฎีพหุปัญญา 

เพื่อการก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักของ 

การวจิยัครัง้น้ีจ�านวน   8  คน  ประกอบด้วย  ผูอ้�านวยการโรงเรยีน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

ครูช�านาญการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบ 

1 นิสิตชั้นปืที่ 4 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000
2 นิสิตชั้นปืที่ 4 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000
3 นิสิตชั้นปืที่ 4 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000
4* อาจารย์, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000
1 Senior, Library and Information Science Major, Faculty of Humanities and Social Sciences  
 Thaksin University Songkhla 90000
2 Senior, Library and Information Science Major, Faculty of Humanities and Social Sciences  
 Thaksin University Songkhla 90000
3 Senior, Library and Information Science Major, Faculty of Humanities and Social Sciences  
 Thaksin University Songkhla 90000
4 Lecture, Library and Information Science Major, Faculty of Humanities and Social Sciences  
 Thaksin University Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 0809656537 E-mail address: aleksuwannakhae@gmail.com,  
 yaowaluk@tsu.ac.th
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มีส่วนร่วม การสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์แบบก่ึงมโีครงสร้างด้วยแบบสมัภาษณ์ก่อน 

และหลังการศึกษาพัฒนาห้องสมุด รวมถึงการด�าเนินโครงงานห้องสมุดแปดเหลี่ยม 

ซึง่เป็นกจิกรรมหนึง่ของการลงพืน้ทีร่ะหว่างเดอืนสิงหาคม  2563  ถงึเดอืนธนัวาคม  2563 

การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้า 

ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุดโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาด้านทรัพยากร 

ห้องสมดุ ลกัษณะทางกายภาพ และขาดต�าแหน่งบรรณารกัษ์ประจ�า การด�าเนนิงาน 

โครงงานช่วยแก้ไขปัญหาของห้องสมุดโรงเรียน น�าไปสู ่การพัฒนาห้องสมุด 

ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดที่ดีขึ้น การจัดหาทรัพยากรห้องสมุดที ่

เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั การสร้างเวบ็ไซต์ห้องสมดุแปดเหลีย่มออนไลน์ช่วยส่งเสรมิ 

การใช้เทคโนโลยี สร้างทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนที่ทันสมัย 

เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนซึ่งช่วยสร้างความสนใจให้กับนักเรียน 

ในการเข้าใช้ห้องสมุด ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรม 

การเรียนการสอนแก่ครู ดังนั้นการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหลังจาก

การวิจัยน้ี จึงมีความจ�าเป็นยิ่งต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนรวมถึง 

การใช้พื้นที่และทรัพยากรของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค�ำส�ำคัญ : ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดส�าหรับเด็กปฐมวัย, สภาพปัญหา
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Study Problems and Development for  
the Early Childhood Library in 

Ban Tha Nun School at Krabi Province

Krissana  Onkaew1 Nichapa Promyod2 Tharit Sornnirun3 
and Yaowaluk Suwannakhae4*

Abstract
This qualitative research was to study problems and to develop school 

library in Ban Tha Nun school at Krabi Province. Researchers reviewed  

relevant documents from various information resources, applied the  

Intelligence development theory, the theory of learning conditions, and  

the theory of multiple intelligences for a research conceptual framework  

and data analysis. This research consisted of eight key informants including:  

the school director, the school’s institutional committee, professional  

level teachers and administrative staff. Data collection was used the  

part icipation observation, group discussion, and semi-structured  

interview with Interview forms before and after the library development  

study. Moreover, the Octagon Library Project was implemented as a part  

of the field work activity which started from August 2020 to December  

2020. Triangulation methods were used for data analysis and discussion. 

Research findings illustrate that the school library encounters  

problems of library materials and the physical environment, and the lack of  

fulltime school library librarian position. The implementation of Library  

Project helps to solve problems of the school library which leading to  

organize the better library environment, providing appropriate library  

resources for early childhood. Building an online Octagon Library website 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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enhances to promote technology usages, to become the alternative choice  

of modern learning resources for students which also creates the students’ 

interest in accessing the library. It helps to cultivate reading habits and to  

support teachers’ learning and teaching activities. Therefore, continuous  

developments of the school library after this research will be certainly  

essential for students’ cognit ion development as well as making  

the worthily use of school library space and resources.

Keywords :  school library, early childhood library, library problems
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กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมำตุ จังหวัดตรัง 

โดยใช้กำรสอนแบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

อรพิมล ด�ำเกลี้ยง1*, ชคดี ไวยวุทธิ2 และ ประกอบกิจ แหลมม่วง3

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  

โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู ้ 7 ขั้น (7E) กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5/1 โรงเรยีนวเิชยีรมาต ุจังหวดัตรงั ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563 

จ�านวน 32 คน ได้มาด้วยการเลอืกแบบเจาะจง แผนการจดัการเรยีนรู ้7E เรือ่งพนัธะเคมี 

จ�านวน 6 แผน ได้รับการพัฒนาโดยผู้วิจัยและได้รับการตรวจสอบโดยครูเคมี 

ที่มีประสบการณ์สอนกว่า 27 ปี จ�านวน 2 คน ในวงรอบที่ 1 ได้ทดลองใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้ 7E ทั้ง 6 แผนและได้ปรับปรุงแผนเพื่อให้เหมาะสมกับการสอน 

ในห้องเรียนให้มากขึ้น ในวงรอบที่ 2 ผู้วิจัยใช้แผนที่ปรับปรุงแล้วเพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์ส�าหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทักษะ

การคิดวิเคราะห์ คือ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

ความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.86 และแบบบนัทกึหลงัการสอน เปรยีบเทยีบ 

ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยค่าสถิติ t (dependent sample t test) 

1* นิสิตปฏิบัติการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 สงขลา 90000
2 อาจารย์, สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3 ครูช�านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 92000
1 Student teacher, Bachelor of Education Program in Chemistry Faculty of Education  
 Thaksin University Songkhla 90000
2 Lecturer, Faculty of Psychology Thaksin University Songkhla 90000 
3 Senior Professional Level Teachers, Science and Technology Department Wichienmatu School  
 Trang 92000
* Corresponding author: Tel.: 093-6620521 E-mail address: onphimon521@gmail.com
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ผลกำรศึกษำพบว่ำ

การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พันธะเคมี  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หลังเรียนด้วยการสอน

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 =( Before- 4.25, S.D. - 1.08; After- 8.03, S.D. - 1.20) แสดงให้เห็นว่า  

การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สามารถช่วยพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในการเรียนรู ้วิชาเคมีในช้ันเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลายได้ 

ค�ำส�ำคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์, การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
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Improving Analytical Thinking Skills  
by using the 7E Inquiry Teaching Method (7E) 
in Grade 11th Students, Wichienmatu School

Onphimon Damkliang1*,  Chakadee Waiyavutti2

and Prakopkit Laemmuang3

Abstract
This study aims to use 7E inquiry teaching method to improve  

analytical thinking skills of grade 11th students at Wichienmatu School.  

Thirty-two students from Grade 11 (Class 5/1) were conveniently selected.  

This classroom action research was done in two learning cycles. Firstly,  

7E inquiry teaching plans in Grade 11 Chemistry reviewed by three  

27-year experienced chemistry teachers were implemented and adjusted.  

The adjusted plans then were implemented to test the theories in the  

second cycle. An analytical thinking skill test showed high internal consistency 

(r = .86). Student behaviors were recorded by the first author throughout  

the sessions. Dependent t tests were used to compare the analytical  

thinking scores of students before and after the implementation of the plans. 

The research findings were as follows: 

The result revealed that students’ analytical thinking abilities significantly 

increased (p < .05) after using the integration of 7E and professional ethics  

for teachers as the instructional method ( Before- 4.25, S.D. - 1.08; After- 8.03, 

S.D. - 1.20), indicating the effectiveness of the 7E inquiry-based method  

in a high school chemistry classroom.

Keywords : Analytical Thinking Skills, The 7E Inquiry Teaching Method
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กำรศึกษำแรงจูงใจในกำรเลือกเรียนวิชำโทภำษำจีน 
ของนักศึกษำ 

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

กมลรัตน์ หำญสกุลวัฒน์1*,  ปำรีซะ รักเกื้อ2  และ อำอีส๊ะ มำมุ3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา 

แรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจการเลือก 

เรียนวิชาโทภาษาจีนของนักศึกษา 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและส่งเสริมแรงจูงใจ

ของนกัศกึษาในการเรยีนวชิาโทภาษาจนี 4) เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีน

การสอนวิชาโทภาษาจีน

 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�านวน 58 คน  

ลงทะเบียนเรียนวิชาโทภาษาจีนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ

แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ 

การทดสอบค่าที แบบอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจภายในส่งผลต่อการเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโท

ภาษาจีนของนักศึกษามากที่สุด โดยด้านการวางแผนชีวิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

1 *อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000
2 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000
3 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000
1* Lecturer, Faculty of Liberal Arts Princess of Naradhiwas University Narathiwat 96000
2 Lecturer, Faculty of Liberal Arts Princess of Naradhiwas University Narathiwat 96000
3 Lecturer, Faculty of Liberal Arts Princess of Naradhiwas University Narathiwat 96000
* Corresponding author: Tel.: 098-1022987 E-mail address: kamolrat.h@pnu.ac.th 
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2) การเปรียบเทียบแรงจูงใจพบว่า ระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรง

จูงใจภายนอก ด้านสถานศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี ้

ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะและความคาดหวังในการเรียนภาษาจีนอยู่ค่อนข้างมาก เช่น 

อยากให้มีกิจกรรมเพิ่มเติมและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนมากขึ้น ผลดังกล่าวสามารถ

น�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนของคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ต่อไปได้ 

ค�ำส�ำคัญ : แรงจูงใจ, การเลือก, วิชาโท, ภาษาจีน
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A Study of Motivation for Students in Choosing 
to Studying Chinese Minor at the Faculty of 
Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 

Kamolrat Hansakulwat1*,  Parisah Rakkuea2  and Aesah Mamuh3

Abstract 
The study was a survey research. The purposes of this research were  

1) to explore the factors influencing of students’ choosing to study Chinese 
Minor at Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University,  
2) to compare the factors that affected students’ choice of Chinese Minor,  
3) to examine the suggestion and expectation of students toward Chinese Minor, 
and 4) to use as a guideline for the development of Chinese Minor curriculum. 

The sample consisted of 58 3rd- year students and 4th- year students 
who enrolled in Chinese Minor at Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas 
University, selected by purposive sampling. The major research  
instrument was a 5-Likert scale questionnaire. Data were analyzed through 
descriptive statistics including percentage, frequency, mean and standard 
deviation as well as inferential statistics, including statistics Independent T-test.

The results showed that 1) learners were motivated to take Chinese Minor 
by intrinsic reason, especially life planning with a mean of 4.25 2) When taking 
students’ personal information into consideration, it was found that different 
levels of Education affected the external motivation, that was the educational 
institution, difference Significant statistic 0.05. Furthermore, learners expected 
more activities and more Chinese culture. However, this results can be used 
as a guideline for further development in Chinese Minor curriculum at Faculty 
of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University.

Keywords : Motivation, Choosing, Minor Subjects, Chinese Language
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ระดับนำนำชำติ
(International Session)

ภำคบรรยำย
(Oral Presentation)





ผลสัมฤทธิ์ของกำรศึกษำค�ำศัพท์เฉพำะด้ำนในงำนธุรกิจ
บริกำรจำกกำรใช้คลังค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ

ณัฏฐิกำ บุญรัศมี1*

บทคัดย่อ
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษงานธุรกิจบริการในการฝึกใช้คลังค�าศัพท์ภาษาอังกฤษจาก BYU-BNC  
ในรปูแบบของห้องเรยีนเสมอืน Google Class จ�านวนค�าศพัท์ทัง้สิน้ 50 ค�า ค�าศพัท์ 
เหล่านี้เป็นการรวบรวมและเลือกสรรจากเนื้อหาของรายวิชาภาษาอังกฤษส�าหรับ 
งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการบินและภาษาอังกฤษ  
ส�าหรบัอตุสาหกรรมการบรกิาร กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 และ 3 จ�านวน 53 คน 
ซึง่ได้มาจากกลุม่ตวัอย่างแบบการสุม่แบบเจาะจง ด้วยความค�านงึถงึจรยิธรรมในการวจิยั 
การขอความยนิยอมจากกลุม่ตวัอย่างได้ด�าเนนิเสรจ็สิน้ในสปัดาห์แรก เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนการใช้ค�าศัพท์เฉพาะด้านจากคลังค�าศัพท ์
ในห้องเรยีนเสมือน จ�านวน 21 ชดุค�า และ 2) แบบทดสอบการใช้ค�าศัพท์เฉพาะ ด้าน 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุม่ตวัอย่างท�าข้อสอบก่อนเรยีนในสัปดาห์ที ่4 หลังจากนัน้ 
ทดลองเรียนชุดค�าศัพท์ที่เลือกสรรจากห้องเรียนเสมือน Google Class เป็นระยะ
เวลา 10 สปัดาห์ ซึง่กลุม่ตวัอย่างสามารถเข้าเรยีนในบทเรยีนซ�า้เพือ่ทบทวนบทเรยีน 
ด้วยตนเองได้ จากนัน้จงึท�าการทดสอบหลงัเรยีนในสปัดาห์ที ่14 ค่าสถติเิชงิพรรณนา
ใช้แปรผลคะแนน

การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า คะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบหลังเรยีน 
การใช้คลงัค�าศพัท์มรีะดับคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรยีนซึง่แตกต่างอย่างมนียัส�าคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 การศกึษาครัง้นีอ้าจเป็นแนวทางในการออกแบบชดุการเรยีน 
การสอนในการพัฒนาการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสาขาอื่นๆ 
และการจัดท�าชุดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

ค�ำส�ำคัญ : คลงัค�าศพัท์, ภาษาองักฤษเฉพาะด้าน, งานธรุกจิบรกิาร, อุตสาหกรรมบรกิาร 

1* อาจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 90000
1* Lecturer, Foreign Language Department Faculty of Humanities and Social Sciences  
 Rajabhat University, Songkhla 90000 
* Corresponding author: Tel.: 06-815-9893-8 Email address: natthika.bo@skru.ac.th
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English for Service Sector Majors’ English 
Language Proficiency in Using ESP  

Vocabulary Corpus

Natthika Boonrasamee1*

ABSTRACT
This current study aimed at evaluating English for service sectors 

majors’ language proficiency in utilizing BYU-BNC (Brigham Young University- 
British National Corpus) in a form of a virtual classroom [Google class].  
Fifty vocabularies were compiled and selected from textbooks from three 
courses, namely, English for Advertisements and Public Relations, English for 
Aviation, and English for Hospitality Industry. A purposive sample was from 
both second- and third-year learners enrolled in the previous three courses.  
In terms of research ethics, a consent form was distributed amongst the  
subjects in first week. Research tools were 1) a twenty-one-set of vocabulary 
lesson related to English for specific purposes appearing in a form of the virtual 
class [Google class] in week four, and 2) a pre- and post- test about vocabulary 
bank. Prior to the main study, the pre-test was administered. Subsequently, 
the subjects were asked to study and review the lesson in the Google class. 
Then, the post-test was administered in week 14. The descriptive statistics 
were used. The results were that learners’ achievement in gaining insights into 
the set of vocabulary from the BYU-BNC corpus was high. There were also 
statistical differences between the pre- and the post-test scores at .05 levels. 
This current study could provide not only a set of pedagogical guidelines on 
vocabulary development for multidisciplinary learners but also a short course 
training in English vocabulary for specific purposes. 

Keywords : English corpus, specific English purposes, service sectors,  
hospitality industry
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The Depictions of Dragons in Paolini’s ERAGON

Peerawat Nonthaphodej1*

Abstract
This paper focused on the characteristics and depictions of dragons 

in Christopher Paolini’s Eragon (2002) in order to understand the roles that 

dragons play in human culture and how human culture changes the ways  

in which dragons are depicted. Said’s theory of oriental representation  

was used as theoretical framework in this study. The analysis revealed that 

Paolini’s dragons were unique and different from the past dragons. Paolini  

humanized his dragons by giving them more regal appearances, diverse  

colors, higher intelligences and superior morality, all of which were not seen  

in past depictions of dragons which focused more on their animalistic and  

reptilian natures. The role of dragons was also changed from the past  

depictions which painted dragons as evil antagonists or side characters. 

Paolini instead introduced many of his dragons as both main and supporting  

characters as well as a deuteragonist character. Furthermore, Paolini’s dragons 

were the driving force behind the plot conflict, contrary to the past depictions 

which saw dragons as only an object to be killed. In addition, unlike the  

depiction in the past which dragons were employed to present negative aspects 

of human nature, Paolini’s dragons were the metaphors of various real-life  

historical events and the real human society. Lastly, the dragon depiction in  

the story suggested that different races could live together in harmony.

Keywords : dragons, Eragon, Christopher Paolini, fantasy

1 *Student, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, Bangkok, 10100
*Corresponding author: Tel: 095-737-1046 E-mail address: peerawatnon@gmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

73



The Memorial Hall of Chulalongkorn  
University: Creating and Collecting  

Memories on the occasion of the centenary 
of Chulalongkorn University

Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon1*

Abstract
This research aims to study the narratives reproduced in connection 

with Chulalongkorn University Memorial Hall on the occasion of the centenary  
of Chulalongkorn University and to analyze the role of such reproduced  
narratives in recreating the image of Chulalongkorn University. Documentary  
research was adopted as the primary research method. The research  
has found that the reproduced narratives can be divided into three groups:  
1. the foundation of the first university as the cornerstone of the capital city; 
2. the university being a pioneer in teaching and learning management; and  
3. the role of Chulalongkorn University in serving society. The theory of collective  
memory has been adopted to explain the selection and reproduction of  
such narratives, from which it can be inferred that The Memorial Hall of  
Chulalongkorn University was used to create an image of Chulalongkorn  
University as “the serving society university”. This notion is represented through 
the motto: The honor of Chulalongkorn is the honor of serving the people.

Keywords : Centenary of Chulalongkorn University; Collective Memory;  
Chulalongkorn University Memory Hall

1 Researcher, Institute of Thai Studies Chulalongkorn University Phaya Thai Road Pathumwan 
Bangkok 10330
* Corresponding author: Tel 081-404-5544 , e-mail address: Ratchaneekorn.r@chula.ac.th
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Potential and Guidelines for Tourism  
Management in Satun UNESCO Global Geopark

Kuldara Peanjaroen11* and Parichart Visuthismajarn22 

Abstract
The study aims to investigate the potential assessment of tourism  

management and study of guidelines for tourism management in Satun  
UNESCO Global Geopark. It was a mixed method research. The data 
of quantitative research were collected by tourists with simple random  
sampling, the total of 384 sets. The data were analyzed with descriptive  
statistics. The data of qualitative research were collected by related  
government and tourism entrepreneur, the total of 10 sets. The data were 
analyzed with content analysis and validated with triangulation design model.

The results showed that: 1) Satun UNESCO Global Geopark’s  
potential assessment of tourism management has a high level of potential  
(  = 4.26, S.D. - 0.75). However, accessibility are limited due to the public  
transportation to various tourist attractions is still remains problematic  
(  = 4.17, S.D. - 0.82). 2) guidelines for tourism management in Satun UNESCO 
Global Geopark with local government and private representatives are  
consisted develop capacity to support infrastructure with use of innovation  
and new technology, includes creating an identity and to presenting  
a new tourism product for tourists to sustainable development of tourism 
management in Satun UNESCO Global Geopark.

Keywords : Potential Assessment, Tourism Management, Satun UNESCO 
Global Geopark
1 รองศาสตราจารย์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 90112
2 นักศึกษาปริญญาเอก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 90112
1* Assoc. Prof., Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University 90112
2 Ph.D. candidate, Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University 90112
* Corresponding author: Tel: 0818983933 E-mail address: Kuldara@hotmail.com
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It’s Time to Awaken Compassion at the 
Workplace: an Empirical Study from  

Government Agencies  

Watusiri Chaiprasit1* and Idsaratt Rinthaisong2

Abstract
The objective of this research was to study the antecedent and  

consequence factors of compassion at the workplace. The sample used for 
this research was 308 people of the Rubber Authority of Thailand obtained 
from two-stage cluster sampling. The data were collected by questionnaires. 
The data were analyzed with Partial Least Square SEM (PLS-SEM).

The findings revealed that compassion at the workplace connected 
compassionate leadership and public service compassion and work  
engagement together. Compassion at the workplace had a direct positive  
influence on public service compassion and work engagement (DE = 0.2335  
and 0.1503, with p <.001 and p <.05, respectively). In addition, compassion  
at the workplace had a positive indirect influence on work engagement  
through public service compassion (IE = 0.0299, p <.05). Compassion in 
public service had a direct influence on job commitment (DE = 0.128, p <.05). 
Compassionate leadership had a direct positive influence on compassion  
at the workplace (DE = 0.1642, p <.05), work engagement (DE = 0.3825, 
p <.001) and public service compassion (DE = 0.1561, p <.05). In conclusion,  
compassionate leadership is the antecedent factor of compassion at  
the workplace. While work engagement and public service compassion 
are consequence factors influenced by compassion at the workplace.

Keywords : work engagement, compassion at the workplace, public  
service compassion, compassionate leadership

1* Ph.D. Student, Department of Management, Faculty of Management, Prince of Songkla University, 90110
2 Lecturer Dr., Department of Public Administration, Faculty of Management, Prince of Songkla  
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Developing Student Critical Thinking through 
Literary Adaptation Blended-learning Online 
Classroom : English Studies (International 
Program), Chiang Rai Rajabhat University.

Preeyapha Wangmanee1* and Apinya Jitmanowan2

Abstract
Preparing our students for the 21st century challenges us as teachers 

to search for a new instructional approach to the classroom which provides 

students with essential 21st-century skills, including the ability to think critically. 

Even though the teaching and learning process has been encouraged using 

a student-centered approach, Thailand has still faced a problem due to the 

fact that students are not able to use their critical thinking skills in classroom 

activities frequently. This study is aimed 1) to analyze the effectiveness of 

literary adaptation blended-learning online on student’s critical thinking, and 

2) to investigate attitudes towards English learning through the use of literary 

adaptation blended-learning online, of the English Studies (International Program) 

students at Chiang Rai Rajabhat University. Mixed-methods research is used  

for analyzing data with purposive sampling. The population was 36 third-year  

students who enrolled in the literary adaptation course in the academic  

year 2020. The instruments were class observation and a satisfaction survey 

(IOC = 0.91). Data was collected and analyzed using a descriptive statistic, 

frequency, percentage, mean, and standard deviation (S.D). 

1 Lecturer, Faculty of Humanities Chiang Rai Rajabhat University 57100
2 Lecturer, Faculty of Humanities Chiang Rai Rajabhat University 57100
* Corresponding author: Tel.: 094-628-5105 Email address: preeyapha.bis@crru.ac.th 
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 The findings are that using the literary adaptation blended-learning 

online affects student’s critical thinking skills in terms of remembering (27%), 

understanding (19.44%), applying (33.33%), analysis (25 %), and evaluating 

(11.11 %) increasingly. Students show a positive attitude towards English  

learning through the use of literary adaptation blended-learning online  

classroom at an average of 3.87 (S.D.=0.98). Students are very satisfied  

with the use of literary adaptation blended-learning online classroom at an  

average of 3.83 (S.D. =1.11), language improvement at an average of 3.67  

(S.D. = 1.02), and critical thinking improvement at an average of 3.85  

(S.D. = 0.89). 

Keywords : Critical Thinking, Blended-Learning Online Classroom, Literary 

Adaptation, English
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A Study of Pre-Departure Mainland Chinese 
Undergraduate Students’ Intercultural  

Communication Strategies and Academic  
Adaptation in English as a Medium for Online  
Instruction (EMOI) Classroom : A Case Study  

of Chiang Rai Rajabhat University

Kannikar Kantamas1*

Abstract
In the globalized disruption and COVID-19 pandemic lockdowns,  

internationalization has been pushed into different higher educational  

institutions in order to promote academic advancements, as well as intercultural 

understandings and sustainable human developments (Gacel-Avila, 2015). 

In addition, university student and academic staff exchange programs  

in university campuses together with long distance learning programs are  

all associated with different universities (Pad Lavankura, 2013). Thus, not only 

are the oversea universities’ various study programs offered for international 

students’ university strategic policies, but also home universities’ academic  

collaborations with different host universities are all supported for  

establishing incoming international students’ and university staff’s well- 

preparedness, mutual socio-cultural understandings, cultural awareness,  

and cross-cultural adaptations. In fact, effective intercultural communication  

1* Lacturer, Western Languages Program Faculty of Humanities Chiangrai Rajabhat University  
 Chiang Rai 57100 
* Corresponding author: Tel.: Watusiri Chaiprasit E-mail : kantamasnick27@gmail.com
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strategies have played a vital role in managing knowledge and cultural  

backgrounds, as well as their English language competence. In this paper, 

this research, based on the survey research, mainly focused on identifying  

the use of intercultural communication strategies employed by Chinese  

undergraduate students using English as an on-line instruction in a Thai- 

speakingcontext, as well as their academic adaptation occurred in a  

Thai-Speaking context. For research methodology, two sets of on-line  

questionnaires related to identifying the use of intercultural communication  

strategies and academic adaptation employed by Chinese students were  

conducted with 35 third-year/junior Chinese students majoring in English  

Studies program, the Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University 

during the 2021 academic year. The data were statistically analyzed using  

mean, percentage, and standard deviation. The findings of the study revealed 

that the overall use of the Chinese students’ intercultural communication 

strategies was rated at a moderate level when interacting with Thais in  

the Thai-speaking context in terms of asking for repetition on the unclear  

pronunciation or unfamiliar expressions, followed by avoiding talking  

about sensitive issues, and using their own language to facilitate the  

communication, meanwhile their use of academic adaptation was rated at  

a higher level in terms of their socio-cultural challenges, followed by their  

supports, and their readiness 

Keywords : Intercultural Communication Strategies, Academic Adaptation, 

English as an Instruction, Academic Challenges, Preparedness, Supports, 

Thai-speaking Context
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Implementing EFL Students’ Speed Reading 
through Online Delivery Mode of Learning

Bhornsawan Inpin1*

Abstract
With the new paradigm shift of education, online learning plays  

more significant role in education. With the diversity of technological tools  

and high potential of technology, there are many educators who now  

design online courses in order to respond to the students’ needs and  

encourage the students’ learning achievement. The objectives of this study 

were 1) to implement and study the results of employing online delivery mode 

of learning in reading instruction to enhance university students’ speed reading, 

and 2) to explore the students’ attitudes toward using online delivery mode of 

learning in reading instruction to enhance university students’ speed reading. 

The participants were 50 second-year English major students who  

enrolled ERW2 at the University in the Northern Part of Thailand.  

The instruments used were open-ended questionnaire, semi-structured  

interview, online delivery mode of reading instruction package, pre-test, 

and post-test. The statistics employed for this study was T-test. The findings 

revealed that the mean level of the students’ speed reading achievement 

before using online delivery mode of learning in reading instruction was 8.86 

(2.100) and the mean level of the students’ speed reading achievement  

after using online delivery mode of learning in reading instruction was 11.16 

(1.899). It could be observed that the P value was at the significant level  

1* Lecturer, Department of English Language, Mae Fah Luang University Chiang Rai 57100
* Corresponding author : Tel. 081-8875141 E-mail address : bhornsawan@mfu.ac.th
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at .05. So, it could be summarized that implementing online delivery mode 

of learning in reading instruction could support the university students’ speed 

reading. Moreover, the students had positive attitude towards online  

delivery mode of learning in reading instruction. 

Keywords : Online Delivery Mode of Learning, Reading Instruction,  

Speed Reading, ESL Reading 
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A Study of the Relationship between  
Background Knowledge and the English  

Listening Proficiency Testing Performance 
of EFL Undergraduate Students in Thailand 

Ivan Benedict New1* 

Abstract
The vast majority of proficiency tests taken in Thailand are generated 

abroad but increasingly Thai universities and language institutes are seeking  

to generate tests within the country that adhere to CEFR guidelines.  

With foreign generated tests, the perception of many test takers is that  

they suffer from a lack of familiarity with some of the subject matter.  

This study aimed to assess the relationship between background  

knowledge and listening proficiency performance within the format of  

a multiple-choice listening test, in the hope of better informing and  

preparing CEFR Engl ish proficiency test-takers and test writers.  

The researcher focused on extended listening texts in the form of short 

talks and multiple-choice question items regarding listening for meaning and  

specific information, both widely used in listening proficiency testing.  

The research was conducted with undergraduate English major students  

from a Thai university. The research instruments adopted were a Likert scale  

questionnaire to establish topic familiarity, a subsequent listening test with 

multiple choice question items, and interviews with selected exceptional subjects. 

 

1* Lecturer, English Program, Faculty of Education Chiang Rai Rajabhat University Chiang Rai 57100
* Corresponding author: Tel.: 0857131984 E-mail address: ivan.new@gmail.com
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Analysis focused on correlations between familiarity scores and test  

results utilizing mean scores and standard deviation as well as Pearson  

Correlation to measure the strength of the linear association between  

the two variables, familiarity and listening test performance. 

The research group results revealed that the mean performances  

for familiar topics were above the total test mean and the mean performances 

for unfamiliar topics were below the total test mean. However, the individual 

subjects’ results yielded an unsubstantial correlation between Likert familiarity 

scores and test performance using Pearson Correlations, due to a number  

of carefully observed factors that affect listening test performance  

in proficiency tests. Key words: Background knowledge, CEFR, listening  

proficiency testing

Keywords : Background knowledge, CEFR, listening proficiency testing.
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A Development of a Basic Burmese  
Language Learning Activity Package Based 
on Communicative Language Teaching and 

Brain-Based Learning Principles

Chitsu Popo1*

Abstract
With the new paradigm shift of education, communication is focused on 

to support the students’ practice using the target language fluently in different 

situations without strictly use of correct grammar. Moreover, brain-based  

learning principles are suitable of developing communicative competence  

because the students learn through activities that they acquire the language 

with different perception. Students can study language content while using  

it by linking prior knowledge with the new one. The objectives of this study 

were 1) to develop and examine the effectiveness, 2) to implement, and  

3) to explore the students’ attitudes towards using a basic Burmese language 

learning activity package. The findings revealed that the package was  

appropriate to implement in Myanmar 1 course. The organization met 0.84; 

meanwhile the content was 0.76. For the implementation, it could be noticed 

that it was at the significant level at .05. Moreover, the students had positive 

attitudes towards studying with the package. 

Keywords : Communicative Language Teaching, Brain-based Learning  

Principles, Basic Burmese Language Package

1 Lecturer, Department of English Language Mae Fah Luang University Chiang Rai 57100
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ระดับชำติ
(National Session)

แบบโปสเตอร์
(Poster)





ผลของกำรให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคลตำมทฤษฎียึดบุคคล
เป็นศูนย์กลำงต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของผู้ถูกคุมขัง

เสลภู เดชดี1*,  กำญจนวัลย์ ปรีชำสุชำติ2  และ เมธี ดิสวัสดิ์3

บทคัดย่อ
บทความน้ีน�าเสนอผลของการให้ค�าปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎียึดบุคคล

เป็นศูนย์กลางต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกคุมขัง เพื่อเปรียบเทียบผลของ

การให้ค�าปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของผู้ถูกคุมขังก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล ผู้วิจัย 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการวัดการเห็น 

คณุค่าในตนเองผูท้ีไ่ด้รบัความยนิยอมเข้าร่วมการให้ค�าปรกึษารายบคุคลตามทฤษฎี

ยึดบุคคลเป็นส่วนกลาง จ�านวน 3 คน

เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง จ�านวน 75 ข้อ 

ได้น�าทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองของนิวการ์เทนและคนอื่น ๆ (Neugarten.  

Et al.1961:134) ได้สร้างดัชน้ีการเห็นคุณค่าในตนเอง มาปรับใช้ในการออกแบบ

วัดการเห็นคุณค่าในตนเอง และโปรแกรมการให้ค�าปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎี

ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของโรเจอรส์ (Rogers.1967) จ�านวน 12 ครั้ง สัปดาห์ละ  

2 ครัง้ คร้ังละ 45 - 60 นาท ีวเิคราะห์ผลด้วยสถติ ิค่าเฉลีย่ (  ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และใช้แบบทดสอบของวิลคอกซัน Wilcoxon Signed Rank Test  

ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3 คน ใช้กรณีวัดซ�้า ๆ โดยทดสอบคุณลักษณะของ

พฤติกรรมที่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 Lecturer, Faculty of Education Thaksin University Songkhla 90000
3 Lecturer, Faculty of Education Thaksin University Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 094-1649825 E-mail address: lissono@gmail.com
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ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองสูง 

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีการเห็นคุณค่า 

ในตนเองหลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน โปรแกรมการให้ค�า

ปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของผู้ถูกคุมขัง ผู้ควบคุมหรือผู้ที่มีความรู้ สามารถน�าการให้ค�าปรึกษา 

ไปใช้กับผู้ถูกคุมขังกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถ 

น�าโปรแกรมการให้ค�าปรึกษารายบุคคลไปใช้เพื่อการเสริมสร้างการเห็นคุณค่า 

ในตนเองแก่ผู้ถูกคุมขังหรือผู้อื่นได้ และน�าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

และการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกคุมขัง

ค�ำส�ำคัญ : การให้ค�าปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง, 

การเห็นคุณค่าในตนเอง, ผู้ถูกคุมขัง
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The Effect of Individual Counseling Based on  
Person – Centered Counseling

Theory on Self – Esteem of Prisoners

Selpul Dechdee1,  Kanjanawan Prechasuchat2  and Matee Di-sawat3

Abstract
This article presents the Effect of Individual Counseling Based on  

Person-Centered Counseling Theory on Self-Esteem of Prisoners. To compare 

the result of individual counselling based on Person-Centered Counseling  

theory on self-esteem of prisoners in the pre-trial period, the post-trial  

period and follow period. The researcher selects a purposive sampling  

three people by questionnaire of self-esteem of prisoners.

The research instruments were questionnaire of individual counseling 

based on Person -Centered Counseling Theory on Self-esteem of prisoners 

75 questions by Neugarten and others’ self-esteem theory have been adopted  

(Neugarten. Et al. 1961: 134). And the Rogers’ theory integrated individual  

counselling program for 12 times, 2 times a week and 45 - 60 minutes  

per each (Rogers.1967). The results were analyzed by statistical mean (  ), 

standard deviation (SD), and Wilcoxon Signed Rank Test, which was suitable 

for 3 target groups. Repeated cases were used to test the characteristics 

behavior from the same group.

The results showed that the samples in the experimental individual  

had higher Self-esteem than the pre-trial period significantly of statistical  

significant of 0.05 and there was no difference in self-esteem after the  

experiment and the follow-up period. Individual counseling program based  
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on person-centered theory to create the self-esteem of prisoners.  

Authorit ies could be appl ied to other prisoners who had similar  

characteristics to the sample. To guideline for the activities and enhancing  

the self-esteem of the prisoners.

Keywords : Individual Counseling Based on Person–Centered Counseling 

Theory on Self–Esteem of Prisoners, Self-esteem, Prisoners
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใช้แหล่งสำรสนเทศ 
เพื่อกำรเขียนงำนทำงวิชำกำรของนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์

รจเรข ก�ำแหงกิจ1*  เดชดนัย จุ้ยชุม2  และ เกษรำ บ่ำวแช่มช้อย3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และ 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สารสนเทศเพื่อการเขียนงานทางวิชาการ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา  

ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 151 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตัวแปรต้น  

คือ เพศ ชั้นปี และคณะ และตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  

และการตัดสินใจใช้แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.811 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์

ถดถอยโลจิสติก

1* อาจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 นราธิวาส 96000
2 อาจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 นราธิวาส 96000
3 อาจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 นราธิวาส 96000 
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ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  

โดยใช้ Search Engine มากที่สุด มีการรับรู้และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 

อินเทอร์เน็ต โดยมีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก  

( =4.41, S.D.=0.715)  และมคีวามง่ายในการเข้าถงึแหล่งสารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก 

( =4.32, S.D.=0.727) สอดคล้องกับที่นักศึกษามีการตัดสินใจใช้แหล่งสารสนเทศ

อินเทอร์เน็ต มากที่สุด และ 2) ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ 

การตดัสนิใจเลอืกใช้แหล่งสารสนเทศ พบว่า คณะ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

ใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คณะ และชั้นป ี 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แหล่งสารสนเทศสถาบัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ชั้นปี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แหล่งสารสนเทศสื่อสาร

มวลชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และไม่พบปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต

ค�ำส�ำคัญ : แหล่งสารสนเทศ, การเขียนงานทางวิชาการ, นักศึกษา
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Factors Influencing Decision Making in 
Using Information Sources for 

Academic Writing of Undergraduate Students 
at Princess of Naradhiwas University

Rojarek Kamhaengkit1*  Detdanai Juychum2

and Ketsara Bowchamchoy3
 

Abstract
This research aimed to 1) Access to information sources and  

2) Factors influencing decision making in using information sources for  

academic writing of undergraduate students at Princess of Naradhiwas  

University. The samples of this research were 151 students, selected by  

using Strat ified Random sampling, in their 2020 academic year.  

The independent variables were gender, level of study, and faculty.  

The dependent variables were accessing and deciding on the use of different 

types of information sources. The research instruments used in this study was 

questionnaire in which the Cronbach‘s alpha coefficient was 0.811. The data 

of this study was analyzed by using mean (  ), percentage, standard deviation 

(S.D.) and logistic regression. 

The results showed that: 1) Students had the most access to internet 

information sources using search engines, students had the perception and  

the access to internet information sources with accessibility to information  

sources at a high level (  =4.41, S.D.=0.715), easy access to information  

sources at a high level (  =4.32, S.D.=0.727), and students made the most 

decisions to use internet sources. 2) The analysis of the personal factors that  

affected the decision making of students in using the information sources 
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showed that the faculty was the variable which influenced the decision making  

in using the personal information sources with statistical significance level  

of 0.01, the level and faculty of study were the variables that influenced  

the decision making in using the institute information sources with statistical  

significance level of 0.01 and 0.05 respectively, and the level of study  

was the variable that influenced the decision making in using mass  

communication information sources with statistical significance level of  

0.01. However, there was no significant factor that influenced decision  

making in using internet information sources.

Keywords : Information Sources, Academic Writing, Undergraduate Students
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กำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม
กำรออกก�ำลังกำย ของนักศึกษำปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์

ชนิตำ พรหมทองดี1* เดชดนัย จุ้ยชุม2 และ ศรณ์วรงค์ สุวรรณมำศ3

บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับด้านความรู้ ด้านทัศนคติ  

และพฤตกิรรมการออกก�าลงักาย และ 2) ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู ้ทศันคติ 
และพฤติกรรมการออกก�าลังกาย ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
จ�านวน 157 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมการออกก�าลงักาย ซึง่ได้ค่าสมัประสทิธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 0.701 
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั

ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการออกก�าลังกาย อยู่ใน
ระดับดี (  =7.25, S.D.=0.847) และนักศึกษามีทัศนคติต่อการออกก�าลังกาย 
อยู่ในระดับดี (  =22.78, S.D.=1.982) ส่วนพฤติกรรมการออกก�าลังกายของ
นักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (  =18.82, S.D.=3.995) และ 2) ความรู ้  
มีความสัมพันธ์กันในทิศกันทางบวกกับทัศนคติ และพฤติกรรมการออกก�าลังกาย 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และทศันคติ มีความสมัพนัธ์กนัในทศิทางบวก 
กับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ : ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการออกก�าลังกาย

1*อาจารย์ สาขาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ นราธิวาส 96000
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
 ราชนครินทร์ นราธิวาส 96000
3 อาจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 นราธิวาส 96000
1* Lecturer, Health and Physical Education, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University
2 Asst.Prof., Humanities and Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University
3 Lecturer, Humanities and Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 
* Corresponding author: Tel.: 0648944333 E-mail address: chanita.p@pnu.ac.th
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Study of Relationship between Knowledge, 
Attitudes and Exercise Behavior of  

Undergraduate Students at 
Princess of Naradhiwas University

Chanita Promtongdee1* Detdanai Juychum2 

and Sornwarong Suwanmas3

Abstract
This research aimed to 1) study level of knowledge, attitude and exercise 

behavior and 2) study relationship between knowledge, attitudes and exercise 

behavior of Undergraduate Students at Princess of Naradhiwas University. 

The samples of the study are 157 students final semester in 2020 academic 

year. The research instruments used in this study were measure of knowledge,  

attitude and exercise behavior, cronbach‘s alpha coefficient was 0.701.  

The data of this study was analyzed by using mean (  ), percentage  

and Pearson correlation Coefficient

The results showed that: 1) Students had knowledge of exercise  

at a good level (  =7.25, S.D.=0.847) and attitude to exercise a good level 

(  =22.78, S.D.=1.982), exercise behavior at amoderate level (  =18.82, 

S.D.=3.995) and 2) Knowledge were positively correlated with attitude  

and exercise behaviors statistically significant at a level of 0.05, Attitude  

was positively correlated with exercise behavior statistically significant  

at a level of 0.05.

Keywords : Knowledge, Attitudes, Exercise Behavior
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อิทธิพลของคุณภำพกำรบริกำรที่มีต่อควำมพึงพอใจ 
ของนักท่องเที่ยวชำวไทยในร้ำนอำหำรริมทะเล 

ในชำยหำดสมิหลำ จังหวัดสงขลำ

รรนิำ มกุดำ1*, สริชินก อนิทะสุวรรณ์2, ธัญวรตัน์ คงนุน่3 และยสุรอ โอมณี4

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้าของร้านอาหารริมทะเลในชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารริมทะเลชายหาดสมิหลา  

จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวน 400 ชุด และวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และท�าการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและ 

ตวัแปรอสิระ ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอาย ุ30 - 39 ปี มกีารศกึษาในระดับปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทั 

1* อาจารย์ หลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, จังหวัดสงขลา 90110
2 อาจารย์ หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, จังหวัดสงขลา 90110
3 อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก, 65000
4 อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรายภัฏภูเก็ต,  
 จังหวัดภูเก็ต, 83000
1* Lecturer, Faculty of Management Sciences Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
2 Lecturer, Faculty of Management Sciences Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
3 Lecturer, College of Local Management and Development Pibulsongkram Rajabhat University,  
 Phitsanulok , 65000
4 Lecturer, Faculty of Humanities & Social Sciences Phuket Rajabhat University, Phuket 83000
* Corresponding author: Tel.:086-6929990 E-mail address: rarina.mo@skru.ac.th
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มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,000 - 20,000 บาท โดยมีระดับความพึงพอใจต่อ 

กระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากในส่วนของคุณภาพการบริการ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในแต่ละด้าน 

ที่มีนัยส�าคัญที่  0.05 ดังนี้  ตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่ สุด  

ด้านความเป็นรูปธรรม ( β = 0.453) รองลงมาคือด้านการดูแลเอาใจใส่ ( β = 0.241) 

ด้านการตอบสนอง ( β = 0.105) ด้านความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบริการ ( β = 0.100) 

และด้านความน่าเชื่อถือ ( β = 0.080) ตามล�าดับ และตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลต่อ 

ความพึงพอใจ

ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, ชายหาดสมิหลา
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Influence of Service Quality of Thailand 
Tourist Satisfaction impact of  

Thai Seafood restaurant in Samila Beach 
Songkhla province

Rarina Mookda1*, Sirichanok Intasuwan2, Tunwarat Kongnun3,  

and Yusraw O-manee4

Abstract
Purpose of this study was to examine the influence of service quality 

on the tourists satisfaction of Thai Seafood restaurant in Samila Beach located 

in Songkhla province.

For that matter, the respondent for this study were the tourists  

who used the service at the aforementioned restaurant in Samila Beach, 

Songkhla province. Four hundred (400) respondents were selected by  

convenience sampling in the data collection phase executed during  

May – July 2020. Descriptive statistical analysis was performed to obtain  

the percentage, average score and standard deviation. In addition, inferential 

statistical analysis was performed applying multiple regression analysis to  

examine the relationship between the dependent and independent  

variables of the study. The result of the study showed that majority  

of the samples were female, and had the age range between 30 - 39 years 

with the educational level of bachelor’s degree. They worked as a private firm 

employees and earned between 15,000 – 20,000 bath per month on average. 

The respondents option toward the overall tourist satisfaction was shown  

at the ‘satisfied’ level. In terms of service quality, the respondents had  

the level of satisfaction in service quality with a statistically significant  
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difference at the 0.05 level. Following are the values along with the factors : 
Tangibles (β= 0.453), Empathy (β= 0.241), responsiveness (β= 0.105), 

Assurance (β= 0.100) and Reliability (β= 0.080) respectively objectivity 

of the respective services, resulting every variable influences satisfaction.

Keywords : service quality, tourist satisfaction, Samila Beach
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อิทธิพลของควำมผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อควำมตั้งใจ 
อยูใ่นงำนของทหำรกองประจ�ำกำร กองพันทหำรปืนใหญ่ที ่5

ค่ำยพระปกเกล้ำ จังหวัดสงขลำ

ประสิทธิ์ รุ่งเรือง1*, ณภัสรวัลย์ ยินเจริญ2 และ ต้นน�้ำ จันทวงศ์3

บทคัดย่อ
ทหารกองประจ�าการหรือพลทหารถือเป็นก�าลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพ 

เปรียบเสมือนเป็นร้ัวของชาติซ่ึงมีความส�าคัญต่อประเทศชาติบ้านเมือง งานวิจัยนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคง

อยู่ในงาน และความผูกพันด้านบรรทัดฐานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในงานของ

ทหารกองประจ�าการกองพนัทหารปืนใหญ่ที ่5 ในพืน้ทีค่่ายพระปกเกล้า จงัหวดัสงขลา 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือ 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวฒุิ 

จ�านวน 3 ท่าน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยทดลอง

ใช้กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ชุด มีค่าอยู่ระหว่าง  

0.730 - 0.850 ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นทหารกองประจ�าการกองพันทหาร 

ปืนใหญ่ท่ี 5 ในพืน้ท่ีค่ายพระปกเกล้า จังหวดัสงขลา จ�านวน  217 คน ได้รบัการตอบกลบั 

207 คน คิดเป็นร้อยละ 95.39 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ใน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
2 อาจารย ์หลกัสูตรการจดัการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา สงขลา 90000
3 นักศกึษาปรญิญาตร ีหลกัสตูรการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
2 Lecturer, Department of Tourism Management, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
3 Undergraduate Student, Department of Accounting, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 089-9771003 E-mail address: prasit.ru@skru.ac.th
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การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย 

แบบพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันด้านจิตใจมีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจ

อยูใ่นงาน (β=-0.167, p=0.05) ความผกูพันด้านการคงอยูใ่นงาน (β=0.485, p=0.01)  

และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (β=0.290, p=0.01) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 

ความตั้งใจอยู่ในงาน งานวิจัยน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของความผูกพันต่อ

องค์กรซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของกองทัพ

ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร, ความตั้งใจอยู่ในงาน, ทหารกองประจ�าการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2

104



The Influences of Organizational Commitment to
intention to stay as Enlisted Soldiers at the 5th 

Artillery Battalion in the Area of  
Phra Pokklao Camp, Songkhla Province

Prasit Rungruang1*, Naphassawan Yinjaroen2 and Tonnam Chanthawong3

Abstract
Enlisted soldiers or Soldiers seems to be the majorities of the Army  

that can be compared to the defenders of the nation. They are essential for  
the country. The study aims to investigate the influences of affective commitment, 
continuance commitment and normative commitment that affect the intention  
to stay as enlisted soldiers at the 5th Artillery Battalion in the area of Phra  
Pokklao Camp, Songkhla Province. This quantitative research used  
online questionnaires which considered qualities value between 0.67 - 1.00  
by 3 experts (qualified lecturers). It was checked validity by experiment  
group of 30 Enlisted soldiers who were familiar to sample group, and the 
value was between 0.730 - 0.850. The sample group consisted of 217 
Armies at the 5th Artillery Battalion in the area of Phra Pokklao Camp,  
Songkhla Province and received 207 responses or 95.39% of the samples  
by using purposive sampling method. Multiple correlation analysis and multiple 
regression analysis were used to analyses the statistics. The results found  
that the Affective commitment had negative effects on the intention to stay at  
(β=-0.167, p=0.05). There were positive effects of Continuance commitment at  
(β=0.485, p=0.01) and Normative commitment at (β=0.290, p=0.01) on the intention 
to stay. This study reflects the essence of organizational commitment that can 
increase the effectiveness of performances to meet the goal of the artillery battalion.

Keywords : Organizational Commitment, Intent to Stay, Enlisted Soldiers
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมคุ้มค่ำในกำรตัดสินใจ 
เช่ำสถำนที่พักของนักศึกษำ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

ประสิทธิ์ รุ่งเรือง1*,  มีพร หำญชัยสุขสกุล2,  สิริชนก อินทะสุวรรณ์3 

และ ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์4

บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคุ้มค่า 

ในการตัดสินใจเช่าสถานท่ีพักของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

จ�านวน 513 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คอื ความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 

และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาด ด้านกระบวนการ (β=0.173, p=0.01) ด้านราคา (β=0.135, p=0.01)  

ด้านส่งเสริมการตลาด (β=0.102, p=0.01) ด้านคณุภาพการบรกิาร (β=0.101, p=0.05) 

1* ผูช่้วยศาสตราจารย์, หลกัสตูรการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลา 90000
2 ผูช่้วยศาสตราจารย์, หลกัสตูรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา สงขลา 90000
3 อาจารย์, หลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
4 อาจารย์, หลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
1* Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
2 Assistant Professor, Department of Marketing, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
3 Lecturer, Department of Marketing, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat  
 University, Songkhla 90000
4 Lecturer, Department of Communication Arts, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat  
 University, Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 089-9771003 E-mail address: prasit.ru@skru.ac.th
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ด้านบุคลากร (β=0.093, p=0.05) ด้านลักษณะหอพัก (β=0.092, p=0.05) และ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (β=0.091, p=0.05) มีความสัมพันธ์และอิทธิพล 

เชิงบวกต่อความคุ้มค่าในการตัดสินใจเช่าสถานท่ีพัก ผลการวิจัยนี้ สามารถน�าไป

ปรับใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภคได้

ค�ำส�ำคัญ : ความคุ้มค่า, ส่วนประสมทางการตลาด, สถานที่พัก
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Factors Influencing to Student’s Decision 
Worthiness of Accommodation Renting, 

Faculty of Management Sciences,  
Songkhla Rajabhat University

Prasit Rungruang1*, Jarinee Theancharoen2, Sirichanok Intasuwan3 

and Siriwan Laksanawong4

Abstract
The research objective was to study factors influencing to student’s 

decision worthiness of accommodation renting, faculty of Management  

Sciences, Songkhla Rajabhat University by online questionnaires as a tool  

for data collection. The research sample was 513 students in the faculty of 

Management Science, Songkhla Rajabhat University, selected by purposive 

sampling method. The analysis statistics were frequency, percentage,  

average, standard deviation, correlation analysis and multiple regression  

analysis. The research results found that marketing mix factors which  

comprised of process (β=0.173, p=0.01), price (β=0.135, p=0.01), promotion 

(β=0.102, p=0.01), service quality (β=0.101, p=0.05), staff (β=0.093, p=0.05), 

types of accommodation (β=0.092, p=0.05), and physical environment  

(β=0.091, p=0.05) had a positive correlation and influence to the worthiness 

of rental decision for accommodation. Therefore, the research results can  

be used for the guidance to entrepreneurs for improving efficiency and better 

meet customer needs.

Keywords : Marketing Mix, Worthiness, Accommodation
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ 
ของนักศึกษำ ในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำร

จัดกำรกำรต้อนรับในธุรกิจบริกำร

หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์1* 

บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและ 

ความพงึพอใจของนกัศกึษา ในรปูแบบการเรยีนการสอนรายวชิาการจดัการต้อนรบั

ในธุรกิจบริการตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษา 

จ�านวน 153 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาการจดัการการต้อนรบัในธรุกจิบรกิาร 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2561 หลกัสตูรการจดัการท่องเทีย่ว คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีลักษณะ 

เป็นแบบปลายปิด มีการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืในด้านความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

และความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 ท่าน และวเิคราะห์ข้อมูล

ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเรจ็รปู สถติทิีใ่ช้  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่แตกต่างกัน

ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย และอาชีพที่สนใจ ส่งผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ในรูปแบบการเรยีนการสอนรายวิชาการจัดการการต้อนรบัในธรุกจิบรกิารไม่แตกต่างกนั 

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

ค�ำส�ำคัญ : ความคาดหวังของนักศึกษา, ความพึงพอใจของนักศึกษา, รูปแบบ 

การเรียนการสอน 

1* อาจารย ์หลกัสูตรการจดัการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา สงขลา 90000
1* Lecturer, Department of Tourism Management, Faculty of Management Science, Songkhla  
 Rajabhat University, Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 097-3473748 E-mail address: keaoja@yahoo.com
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Factors Affecting Student Expectations and  
Satisfaction in Instructional Format for 

Hospitality Management in Service  
Business Course

Hathairat  Wattanapruek1*

Abstract
This research aimed to compare student expectations and  

satisfaction in instructional format for hospitality management in service  

business course. The population of the study was 153 students enrolled  

in the hospitality management in Hospitality Management course, Semester  

2, Academic Year 2018, Tourism Management Program. Faculty of  

Management Songkhla Rajabhat University. The research tool was a closed- 

ended questionnaire. The tool’s quality was checked in terms of content  

validity and structural precision by 3 experts. Data analysis by computer  

program, the statistics used were percentage, mean, standard deviation,  

t-test, and One Way ANOVA. The results of the study revealed that  

the factors for the difference were gender, GPA and occupation of interest. 

There were no differences in the expectations and satisfaction in instructional 

format of hospitality management in service business course at the statistical 

significance level of .05.

Keywords : Student expectations, Student satisfaction, instructional format
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ควำมสัมพันธ์ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน กรณีศึกษำ 

ธุรกิจบริกำรของอ�ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

รัตนำกรณ์  ภู่เจนจบ1* 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

พนักงานในธุรกิจบริการ ของอ�าเภอเมืองสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที ่

ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการ ในอ�าเภอเมือง สงขลา ประชากรที่ไม่แน่นอนใช้สูตร 

ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แบ่งเป็น 3 ส่วน 

คอื ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การพฒันาทรพัยากรมนษุย์มีค�าถาม 13 ข้อ  

มีเน้ือหาด้านการฝึกอบรม การพฒันาและการศกึษา ส่วนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

มีค�าถาม 9 ข้อ มีเนื้อหาด้านคุณภาพของงานและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิมีค่า IOC มากกว่า 0.5 และน�า

แบบสอบถาม 30 ชุด ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน พบว่า ค่าความเช่ือม่ันของ

ตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.700 - 0.849 สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระดับนัยส�าคัญ 0.01

1* อาจารย์ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 สงขลา 90000
1* Lecturer, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.:089-9775620 E-mail address: rattanakorn.po@skru.ac.th
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ผลการศกึษาพบว่า การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของพนกังานในธรุกจิบรกิารของ 

อ�าเภอเมืองสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.09) พิจารณาเป็นรายด้าน 

จากมากไปน้อย ได้แก่ การพฒันา (   =4.23) การฝึกอบรม (  =4.22) และการศกึษา  

(  =3.83) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  

(  =4.32) พิจารณารายด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน  

(  =4.35) และด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (  =4.29) จากผลการศึกษา 

ความสมัพนัธ์ของการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน 

โดยรวม พบว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมคีวามสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การพัฒนา และการศึกษา  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน�าไปใช ้

ในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของธรุกจิบรกิารและช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิ

งานของพนักงาน

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ธุรกิจบริการ
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Relationship of Human Resource Development 
Affecting Employee’s Work Performance :  

A Case Study of Service Business in 
Muang, Songkhla

Rattanakorn  Poojanjob1* 

Abstract
The research aimed to study human resource development, efficiency 

level of employees and relationship of human resource development affecting  

the employees’ performance of service businesses in Muang, Songkhla.  

The research samples were 400 service business employees in Muang, 

Songkhla from infinite population of W.G. Cochran at 95 percent confidence 

level. This qualitative research collected data in 3 parts by questionnaires are 

(1) general information (2) human resource development having 13 questions 

about training and development and education (3) working efficiency having  

9 questions about working quality and working speed. Research tool testing 

from experts, IOC is more than 0.5. Variable confidence value is 0.700 - 0.849  

from 30 questionnaires test on other samples. The statistics were used  

frequency, percentage, mean, standard deviation and relationship test  

by correlation coefficient analysis of the significance level 0.01.

The result showed that employees’ human resource development 

activities in service businesses in Muang, Songkhla overall is at a high level  

(  =4.09) such as development (  =4.23), training (  =4.22) and  

education (  =3.88) respectively. Overall working quality level is at a high  

level (  =4.32) such as working quality (  =4.35) and working speed  
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(  =4.29) respectively. The overal l result of the human resource  

development relationship affecting the employees’ performance found  

that working efficiency has positive relationship with human resource  

development in 3 parts are training, development and education at 0.01  

significant level. The results obtained from this study can be used for  

developing human resource development of service business and  

increasing performance of employees.

Keywords : Human Resource Development, Work Performance, Service 

Business
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ควำมพึงพอใจของงำนให้บริกำรศูนย์บริบำลผู้สูงอำยุ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ

จุไรรัตน์ ทองบุญชู1*  และ อดิสรณ์ ส�ำเภำ2 

บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ 1. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจในการให้บรกิาร 

ในประเดน็การให้บรกิาร 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร 2) ด้านช่องทาง 

การให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  

2. เพือ่ศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้รบับรกิารทีม่ต่ีอการให้บรกิารขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสงขลา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยการสร้างแบบสอบถาม เพือ่สอบถามประชาชนทีร่บับรกิารศนูย์บรบิาลผูส้งูอาย ุ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จ�านวน 120 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ มี 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ความพงึพอใจในการรบับรกิาร 

ตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และ

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โทรศัพท์ 

สัมภาษณ์ สังเกตและลงส�ารวจพื้นที่ สถิติที่ใช้ในการพรรณนาข้อมูลในครั้งนี ้

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

จ�าแนกตามการให้บริการ 4 ด้าน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่

ในระดบัมากทีส่ดุ ทัง้ 4 ด้าน โดยพจิารณาเรยีงล�าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปหาน้อย ดงันี้  

1 อาจารย์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 90000 
2 อาจารย์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 90000
1 Lecturer, Faculty of Management Sciences Songkhla Rajabhat University 
2 Lecturer, Faculty of Management Sciences Songkhla Rajabhat University 
* Corresponding author: Tel.: 0847268512 E-*mail address: Jurairat.th@skru.ac.th
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ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ในเร่ืองความสะอาดของสถานที่ให้บริการ มากที่สุด 

โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.98 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่

ให้บริการี่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.95 

ด้านช่องทางการให้บริการ ในด้านการติดต่อ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 และด้านขั้นตอน

การให้บริการ ในด้านระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 4.74  

ส่วนระดับความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (Covid-19) มีผลต่อขั้นตอนการให้บริการงานสาธารณะที่ดีหรือไม่  

โดยมคีะแนนความคดิเหน็เฉลีย่ 4.22 ซึง่ผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

(Covid-19) ต่อการบรกิารงานสาธารณะ พบว่าผูร้บับรกิารยงักงัวลเกีย่วกบัมาตรการ

การป้องกัน เห็นควรว่าให้เพิ่มมาตรการการป้องกันที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง 

มีเสนอแนะด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการโดยควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพราะผู้ใช้บริการค่อน

ข้างมาก ซึ่งผลส�ารวจที่ได้สามารถน�าไปก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการให้

บริการงานสาธารณะต่างๆ 

ค�ำส�ำคัญ : ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ, ความพึงพอใจบริการงานสาธารณะ,  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
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Service Satisfaction of Senior Citizens at 
Nursery center of Songkhla Provincial  

Administrative Organization

Jurairat Thongboonchoo1*, and Adisorn sampao2

Abstract
The purposes of this study were: 1) to study of service Satisfaction 

of Senior Citizens who used the Nursery center in 4 sides are including :  

(1) Service procedures, (2) Service Channels, (3) Service staff, and (4) Facilities.  

2) to study the problems and suggestions of Senior Citizens who used  

Nursery center of Songkhla Provincial Administrative Organization. 

The research is a Quantitative research to create a questionnaire  

to inquiry the population and sample used in this study are 120 senior 

citizens who used Nursery center of Songkhla Provincial Administrative  

Organization. The instrument used for data collection was a 4 part of service 

satisfaction questionnaire which including: 1) general information, 2) service 

satisfaction, 3) risk assessment of Coronavirus disease 2019 (Covid – 19), and  

4) Other suggestions. Gathering by using telephone interview observe and  

survey the area. The statistics used for data analysis were frequency,  

percentage, mean, standard deviation.

The results of the study server Satisfaction of Senior Citizens  

were classified in 4 sides were found that the total on service were the  

highest level. To consider in frequency by sort from high level to low level  

as follow: the facilities in clean place at the highest levels was = 4.98,  

service staff in good personality dress appropriately was = 4.95,  
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Service Channels in contact was = 4.78, Service procedures in duration of  

the service is reasonable was = 4.74. Also, other opinion issue about  

epidemic of Coronavirus disease 2019 (Covid – 19) that led to Service  

procedures was = 4.22 and concern about preventive measure of Covid 2019 

which approve of enhance in preventive. Also, suggestion to set guidelines  

to develop potential in public services to increase in service staff because  

quite a lot of customer.

Keywords : service Satisfaction, Senior Citizens, Nursery center 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมจงรักภักดี
ในกำรเช่ำสถำนที่พักของนักศึกษำ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

อรณิช สำครินทร์1*,  ณภัสรวัลย์ ยินเจริญ2 ,

รัตนำกรณ์ ภู่เจนจบ3  และ ณัฐชยำ ตันกุ้ย4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในการเช่าสถานที่พัก และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเช่าสถานที่พักของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา งานวจิยันีเ้ป็นวจิยัเชงิปรมิาณใช้แบบสอบถามออนไลน์

เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสงขลา ที่เช่าสถานที่พักทั้งหมด 2,761 คน กลุ่มตัวอย่าง 487 คน สถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการวิเคราะห์ค่าทางสถิติทดสอบ Independent Sample T-Test และ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)

1 อาจารย์ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 สงขลา 90000
2 อาจารย ์หลกัสูตรการจดัการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา สงขลา 90000
3 อาจารย์ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
4 อาจารย์ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
1 Lecturer, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
2 Lecturer, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
3 Lecturer, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
4 Lecturer, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 0959149561 E-mail address: aranid.sa@skru.ac.th
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ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความจงรักภักดี 

ในการเช่าสถานที่พักประกอบด้วย อายุ ระดับชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาไม่แตกต่างกัน 

แต่ปัจจัยทางด้านเพศ และรายรับต่อเดือน แตกต่างกัน ระดับความคิดเห็นปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่า มีค่าเท่าเฉลีย่เท่ากบั 4.115 ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานเท่ากับ 0.490 โดยปัจจัยด้าน ราคามีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.149  

และระดับความคิดเห็นความจงรักภักดีในการเช่าสถานท่ีพัก พบว่า มีค่าเท่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.005 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.749 โดยปัจจยัด้านความไม่อ่อนไหว

ต่อราคามีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 4.111 ทัง้นีผ้ลทีไ่ด้จากการศกึษาดงักล่าวสามารถ

น�าไปใช้ในการพฒันา ปรบัปรงุ แก้ไขกระบวนการทางด้านการตลาดต่อความจงรกัภกัดี 

ในการเช่าสถานที่พักต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : ความจงรักภักดี, ส่วนประสมทางการตลาด, สถานที่พัก
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Factors Affecting Students’ Loyalty of  
Accommodation Renting, Faculty of  

Management Sciences,  
Songkhla Rajabhat University

Aranid Sakarin1*,  Napassawan Yinjoen2,

Rattanakorn Poojanjob3  and Natchaya Tankui4

Abstract
This research aimed to study the personal factors affecting students’ 

loyalty of accommodation renting and to study marketing mix factors  

affecting students’ loyalty of accommodation renting in faculty of Management 

Sciences, Songkhla Rajabhat University. This quantitative research used 

the online questionnaires as a tool for data collection. 487 samples  

from over all 2,761 students of the faculty of Management Sciences,  

Songkhla Rajabhat University rented off-campus accommodations.  

The data analysis statistics were frequency, percentage, average,  

standard deviat ion, independent sample T-Test, and analysis of  

Variance (ANOVA).

The research resulted that the demographic factor affecting students’  

loyalty of accommodation renting were age, level class and academic  

major were not different, but gender and monthly incomes were different.  

The student’s opinion of overall marketing mix factors are on average  

(4.115), standard deviation (0.490). Especially, the most average factor is price  

(4.149). Moreover, the students’ opinion of accommodation renting on average  

(4.005) and standard deviation (0.749). Especially, the most average factor is  
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price insensitivity (4.111). Therefore, the result of this study can be applied  

to develop and improve the marketing processes on the loyalty for the  

accommodation renting.

Keywords : Loyalty, Marketing Mix, Accommodation
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1. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

2. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. School of Humanities  Universiti Sains Malaysia

5. Faculty of Language and Communication Universiti Malaysia Sarawak

6. Faculty of Education and Languages  Atma Jaya Catholic 

   University of Indonesia

7. Faculty of Social and Political Sciences  Hasanuddin University

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�า)

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน   

  (อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น) 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

 (อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์)

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล) 

5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 (อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล) 

6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 (อาจารย์พจนา เดชสถิตย์) 

7. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล)

8. ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์) 

9. ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ)

10. ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก     

  (อาจารย์ ดร.จตุพงค์ โมรา) 

11. ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

   (อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค) 

12. ประธานสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนเิทศศาสตร์

  (อาจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย)

13. ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   (อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก) 
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14. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) และประธาน   

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)

   (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)

15. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

   (อาจารย์ ดร.สมิทธ์ชาต์ พุมมา)

16. ประธานหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (บรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข)

17. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน)

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ)

18. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ)

19. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต)

20. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

  (อาจารย์ ดร.พวงผกา สิทธิจันทร์)

21. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)

  (อาจารย์ ดร.กูซม ยามิรูเด็ง)

22. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

  (อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส)

23. ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

  (อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์)

24. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

  (อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์)

25. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

  (อาจารย์เขมิกา หวังสุข)

26. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

  (อาจารย์วราเมษ วัฒนไชย)
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27. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

  (อาจารย์ชวเลิศ เทพประดิษฐ์)

28. หัวหน้าส�านักงาน  

  (นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์) 

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรระดับชำติ

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ปรึกษา

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�า)

2. อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ประธานกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูห�าหมัด สาแลบิง  กรรมการ

9. อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ  กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม  กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวปภัสรา บุตรบุรี  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรระดับนำนำชำติ

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ปรึกษา

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�า)

2. อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล  ประธานกรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ กรรมการ

8. อาจารย์ ดร.จริญญา ธรรมโชโต    กรรมการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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9. อาจารย์ ดร.จตุพงค์ โมรา  กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส   กรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ

12. นางสาวสมสมัย เอียดคง  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร   

1. อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์  ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล  กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ โมรา  กรรมการ

6. อาจารย์ดิญะพร วิสมิตะนันท์  กรรมการ

7. นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์  กรรมการ

8. นางสาวชญาดา พันธุรัตน์  กรรมการ

9. นางสาวสมสมัย เอียดคง   กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวปภัสรา บุตรบุรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและสถำนที่ 

1. นางอัมพร เตกฉัตร   ประธานกรรมการ

2. นางศรีตยา บุญสร้าง  กรรมการ

3. นางวันดี วังสระปราบ  กรรมการ

4. นางสาวเรวดี น�้าทิพย์  กรรมการ

5. นางสาวปาริชาติ เรืองรัตน์  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครลงทะเบียนและจัดท�ำเกียรติบัตร

1. นายฉลอง แก้วประเสริฐ  ประธานกรรมการ

2. นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์  กรรมการ 

3. นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ  กรรมการ  

4. นางสาวสุมาลี ทองดี  กรรมการ

5. นางวรินทร์พร คามบุตร     กรรมการและเลขานุการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของที่ระลึก

1. อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  ประธานกรรมการ

2. นางสาวสารายา โปะโซะ  กรรมการ 

3. นางสาวปภัสรา บุตรบุรี  กรรมการ

4. นางจุฑารัตน์ บุญจันทร์  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและปฏิคม 

1. อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล  ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์ กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูห�าหมัด สาแลบิง  กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์  กรรมการ

6. อาจารย์ ดร.พิทยาธร แก้วคง  กรรมการ

7. อาจารย์ ดร.ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์  กรรมการ

8. นางอัมพร เตกฉัตร   กรรมการ

9. นางศรีตยา บุญสร้าง  กรรมการ

10. นางสาววิมลรัตน์ พูลศิลป์  กรรมการ

11. นางสาวจิรวรรณ สุกศักดิ์  กรรมการ

12. นางสาวชญาดา พันธุรัตน์    กรรมการ

13. อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  ประธานกรรมการ

2. อาจารย์ลัดดา ประสาร  กรรมการ

3. นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์   กรรมการ

4. นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ  กรรมการ

5. นายพิเชษฐา ขุมทอง   กรรมการ

6. นางวรินทร์พร คามบุตร  กรรมการ

7. นายสุวรรณ โชติการ  กรรมการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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8. นายอนุชา วิปุลากร  กรรมการ

9. นายศักดิ์ หนูรินทร์  กรรมการ

10. นายภานุวัฒน์ มานพ   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและวัสดุ 

1. อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวภาวิณี ตันรังสรรค์  กรรมการ

3. นางสาวมลฤดี น�้าทิพย์  กรรมการ 

4. นายชัยกฤต เงารังษี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ

1. อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  ประธานกรรมการ 

2. นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ  กรรมการ

3. นายชัยกฤต เงารังษี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำ Proceedings

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ปริยากรณ์ ชูแก้ว  กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต กรรมการ 

4. อาจารย์วัชรี กุลประสิทธิ์  กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  กรรมการ

6. อาจารย์ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์  กรรมการ

7. นางสาวสุมาลี ทองดี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

1. นางสาวสมสมัย เอียดคง  ประธานกรรมการ

2. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แจ่ม  กรรมการ

3. นางสาวจิรวรรณ สุกศักดิ์  กรรมการ

4. นางสาวชิดชนก พุฒิกรดุรงค์  กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฏ ทองขะโชค  กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น  กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�า  กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ กรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ กรรมการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก กรรมการ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน กรรมการ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ กรรมการ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  กรรมการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ กรรมการ

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์ นาฑี  กรรมการ

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูห�าหมัด สาแลบิง กรรมการ

19. อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค  กรรมการ

20. อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ กรรมการ

21. อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม  กรรมการ 

22. อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  กรรมการ

23. อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ  กรรมการ

24. อาจารย์ ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล  กรรมการ

25. อาจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย  กรรมการ

26. อาจารย์ ดร.ยศธร ทวีพล  กรรมการ
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27. อาจารย์ ดร.สมิทธ์ชาต์ พุมมา  กรรมการ

28. อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์  กรรมการ

29. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์  กรรมการ

30. อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  กรรมการ

31. อาจารย์ ดร.โอริสา ชุมพงศ์  กรรมการ

32. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

33. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันท์ ตรงดี  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

34. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

35. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ   กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

36. รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์  กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ  กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงศ์ โพธิพิรุฬห์ กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร ประพรหม กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ปานรอด กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยปริน ทองสามสี กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา กลิ่นเลขา กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ  กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามสี กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา คัญทะชา กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมาน จันทร์วงศ์ กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�านงค์ แรกพินิจ  กรรมการ

   (สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) 

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม  กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ชุมทอง  กรรมการ

   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

55. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

56. อาจารย์ ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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57. อาจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

58. อาจารย์ ดร.พันธุ์รวี ณ ล�าพูน  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

59. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงศ์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

60. อาจารย์ ดร.รัญชนีย์ ศรีสมาน  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

61. อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

62. อาจารย์ ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

63. อาจารย์ ดร.ทวัช บุญแสง  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

64. อาจารย์ ดร.รัชดา บุญแก้ว  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

65. อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

66. นางสาวปภัสรา บุตรบุรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

1. อาจารย์ ดร.จตุพงค์ โมรา  ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย  กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สิทธิชัย  กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ กรรมการ
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน กรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต กรรมการ

12. อาจารย์ ดร.จริญญา ธรรมโชโต  กรรมการ

13. อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  กรรมการ

14. อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  กรรมการ

15. อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  กรรมการ

16. อาจารย์ ดร.ไอริส ซานเซียวซัน  กรรมการ

17. อาจารย์ ดร.ปวีณา จารุธีรพันธุ์  กรรมการ

18. อาจารย์ ดร.ซูไฮลา อีแต  กรรมการ

19. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัชรา กวินกุลเศรษฐ์ กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

21. อาจารย์ ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา )

22. อาจารย์ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

23. อาจารย์ ดร.กรวรรณ ฎีกาวงค์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

24. อาจารย์ ดร.สุภัทรา ราชายนต์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

25. อาจารย์ ดร.วริยา ภัทรภิญโญพงศ์  กรรมการ

  (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

26. Tia Xenia  กรรมการ

  (Atma Jaya Catholic University of Indonesia)

27. Dr. Luciana  กรรมการ

   (Atma Jaya Catholic University of Indonesia) 
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28. Dr. Nuvida Raf  กรรมการ

  (Hasanuddin University)

29. Dr. Asyirah Abdul Rahim  กรรมการ

  (Universiti Sains Malaysia)

30. Dr. Soo Ruey Shing  กรรมการ

  (Universiti Malaysia Sarawak)

31. Mr. Dexter Sigan John  กรรมการ

   (Universiti Malaysia Sarawak) 

32. Dr. Ammar Redza Ahmad Rizal  กรรมการ

  (Universiti Malaysia Sarawak)

33. Dr. Hasmidar Hassan  กรรมการ

  (Universiti Sains Malaysia)

34. Dr. Sukri Tamma  กรรมการ

   (Hasanuddin University)

35. อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล   กรรมการและเลขานุการ

36. นางสาวสมสมัย เอียดคง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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