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บทบรรณาธิการ
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สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตอไป
ผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ดําเนินการแลวเสร็จ
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การศึกษา กลุมสาขาสังคมศาสตรและบริหารธุรกิจ กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรณี ท า นประสงค จ ะได ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การใช ป ระโยชน จ าก
ผลงานวิจัย โปรดติดตอ ที่สถาบันวิจั ยและพัฒนา ตามหมายเลขโทรศัพ ท -โทรสาร ที่
ปรากฏในสวนทายของเอกสารนี้
การจัดทําหนังสือรวมบทคัดยองานวิจัยเลมนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก
คณาจารยผูเปนเจาของผลงานวิจัย เจาหนาที่ของคณะ เจ าหนาที่ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณทุกทาน และทุกหนวยงานมา ณ
โอกาสนี้

บรรณาธิการ
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คํานํา
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กลุมวิชาการศึกษา

ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ รูปแบบการเรียนรู
อัตราการเขาเรียน และขนาดชัน้ เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
The Relationship between emotional intelligence, leaning style, class
admission rate and class size with academic achievement in
Educational Research Course of students in Faculty of Education,
Phuket Rajaphat University
รองศาสตราจารย ดร.ชิรวัฒน นิจเนตร
คณะครุศาสตร

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาป ที่ 4 คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ที่ เ รี ย น
รายวิชาการวิจัยทางการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ระหวางกลุมเรียนปกติ
กับกลุมเรียนขนาดใหญ 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาที่มี
ความฉลาดทางอารมณและรูปแบบการเรียนรูแตกตางกัน 3) การหาความสัมพันธเชิง
ทํานายระหวางขนาดชั้นเรียนอัตราการเขาเรียน การทํางานนอกเวลาเรียน รูปแบบการ
เรี ย น และความฉลาดทางอารมณ กั บ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ชาการวิ จั ย ทาง
การศึกษาของนักศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวยนักศึกษา 172 คน สุมจากนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาในกลุมวิชาชีพครู 884 คน ในสวนที่เปนทดลองไดแบงกลุมตัวอยาง
เปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง ไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 132 คน
จั ด เป น ห อ งเรี ย นกลุ ม ใหญ (มี ห อ งเรี ย นปกติ 4 ห อ ง เรี ย นร ว มกั น ) สุ ม แบบง า ยจาก
-3-

หองเรียนกลุมใหญทั้งหมด 7 กลุม และนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 40
คน สุมจากหองเรียนปกติที่มีทั้งหมด 8 กลุม จัดเปนกลุมควบคุม แผนการทดลองเปน
แบบ pretest-posttest control group design ใชเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน
เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวยแผนการสอน 16 สัปดาห และแบบทดสอบสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาทางการศึกษา 1 ฉบับ สวนการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ใชแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 2 ฉบับ คือ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ และ
แบบวัดรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ การทดสอบ t-test F-test
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) และการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรที
ละขั้น
ผลการวิจัย พบวา
1) หลังการทดลอง นักศึกษาที่เรียนอยูในชั้นเรียนปกติและชั้นเรียนขนาดใหญมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาไมแตกตางกัน โดยทั้งสองกลุม มี
ผลสัมฤทธิ์ สูงกวากอนการทดลอง
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีวิธีการเรียนรูเชิงรุกสูงกวาผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาที่เรียนรูเชิงรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
3) นักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการวิจัยทางการศึกษาไมแตกตางกัน
4) จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น พบวารูปแบบการ
เรียนรู อัตราการเขาชั้นเรียน และขนาดชั้นเรียนมีความสัมพันธเชิงทํานายตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรทั้ง
สามตัวนี้สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได
รอยละ 12.1 โดยมีสมการทํานายในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Z) = 0.28 (รูปแบบการเรียนรู – X1) +
0.178 (อัตราการเขาชั้นเรียน – X2) –
0.155 (ขนาดชั้นเรียน – X3)
โดยตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง สามตั ว นี้ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไดรอยละ 12.1 และจากผลการวิจัยพบวารูปแบบ
การเรี ย นเป น ตั ว แปรสํ า คั ญ ที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา จึ ง มี
ขอเสนอแนะใหคณะครุศาสตรไดแนะนําวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกนักศึกษาตั้งแต
กิจกรรมปฐมนิเทศไปจนถึงการจัดอบรมในวาระโอกาสตางๆ
คําสําคัญ การเรียนการสอนกลุมใหญ รูปแบบการเรียนรู ตัวแปรที่ไมใชพุทธิปญญา

Abstract
The objectives of this research were three folds : 1) to compare
Educational Research achievement of students in Faculty of Education,
Phuket Rajabhat University, studying in regular class and large-size class 2)
to compare academic achievement of the students with different learning
style and emotional quotient (E.Q.) level and 3) to study the relationship
between emotional quotient, learning style, class attendance rate, and
class size with Educational Research achievement of students. The sample
were 172 the fourth year students in Faculty of Education studying
Educational Research Course in the first semester of 2013 academic year,
drawn from 884 students enrolled in Pedagogical Courses in the faculty.
The experimental group consisted of 132 computer science students
assigned as a large-size class randomly drawn from 7 large-size classes,
while the control group consisted of 40 general science students drawn
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from 8 regular classes. The experiment was conducted through PretestPosttest Control Group design within one semester. The research
instruments were Educational Research test and two more rating-scale
questionnaires developed to assess E.Q. level and learning styles of the
students. The collected data were analyzed to assess means, S.D. and
correlation coefficient. t-test, F-test, ANCOVA and multiple regression
analysis were administered to test the hypothesis. The findings were as
follows :
1. The difference in academic achievements between students in
regular class and large-size class was not found. Both groups performed
higher level of achievement after one-semester experiment of the same
learning and teaching method.
2. The students with active learning style had higher mean scores
than those with passive style of learning significantly at the .01 level.
3. There were no significant difference in academic achievements
between students with different E.Q. level
4. By mean of Step-Wise Multiple Regression Analysis, learning style,
class attendance rate and class size were found to significantly predict the
academic achievement of students at the .001 level as shown in the
equation:
Academic achievement of students (Z) = 0.278 (learning style-X1) +
0.178 (class attendance rate-X2) - 0.155(class size-X3)
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These three independent variables could be able to explain 12.1
percent of variance of the academic achievement of the students. Since
the factor playing the most important role in academic achievement was
the active style of learning, it was therefore recommended that the faculty
should promote the orientation and training activities of the appropriate
style of learning for the students enrolled in the faculty.
Keywords: large-size class learning, learning style, non-cognitive variables.
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การสงเสริมความรูเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
เพื่อการจัดการเรียนรูบ ูรณาการบริบทชุมชนทองถิ่น
และสังคมเศรษฐกิจพอเพียง
Enhancing Pre-service Science Teachers’ Pedagogical Content
Knowledge Integrating Local Context into Science Teaching
for Promoting Sufficiency Economy Society
ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ
คณะครุศาสตร

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นาความเข า ใจของนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไประดับประถมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับความรูในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge, PCK) ซึ่ง ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญและมี
อิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปโดยใช
รูปแบบการรวมมือกันในการสอน(Co-teaching Model) ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป โดยขอมูลวิจัยนี้ประกอบดวยขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด การ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การสัมภาษณโดยใชเหตุการณจําลอง การสังเกตการเรียน
การสอน การสะท อ นความคิ ด เห็ น ต อ การปฏิ บั ติ ก ารสอนของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป และขอมูลจากการศึกษาเอกสารการสอนตางๆ งานวิจัยนี้ใชกรอบ
แนวคิดทฤษฎีรากฐานในการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความ ผลการศึกษาพบวานักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีความเขาใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับความรูผนวกวิธีสอนดาน
เป า หมายการสอนวิ ท ยาศาสตร การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ข องผู เ รี ย น วิ ธี ก ารสอน
วิทยาศาสตร หลักสูตรสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่ไมสมบูรณ และไมสอดคลองตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
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ปฏิรูปการเรียนรู แตเมื่อนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปเขารวมในโครงการวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูโดยใชรูปแบบการรวมมือกันในการสอนนั้น พบวานักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไปพัฒนาความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนที่สมบูรณเหมาะสมตอจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับการสอนตามแนวสืบเสาะหาความรูตอบสนองความแตกตางของ
นักเรียน รวมทั้งสามารถใชบริบทชุมชนท องถิ่นเขามารวมในการจัดการเรียนรูไดซึ่ ง
ผลการวิจัยนี้ใหขอเสนอแนะตอสถาบันผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรใหมีการจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพควรเนนรูปแบบการ
ติดตามผล กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู การรวมมือในการวางแผนการจัดการเรียนรู
การรวมมือกันในการสอน เพื่อสงเสริมความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนไดอยางมีศักยภาพ
โดยการศึกษาครั้งนี้ไมไดศึกษาผลของรูปแบบการสอนแบบรวมมือที่พั ฒนาขึ้นมาตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางลึกซึ้ง ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในอนาคตผูวิจัยควร
ศึกษาการพัฒนาของตัวผูเรียนรวมดวย
คําสําคัญ: ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการรวมมือกันในการสอน
Abstract
The purpose of this study was to investigate General Science
student teachers’ understandings of Pedagogical Content Knowledge (PCK)
to use as the data for developing Professional Development program. The
second purpose of the research was to enhance General Science student
teachers’ pedagogical content knowledge through a Co-Teaching Model
[CTM]. Fifty two volunteer student teachers participated in this study for 1
year. A CTM was used as a professional development [PD] program. Data
sources throughout the research project consisted of classroom
observations, individual interviews, questionnaires and document analysis.
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Inductive analysis was used to analyze the data into more general
outcomes in which were presented in case studies and a cross-case
analysis. Findings indicate that before the student teachers were engaged
with CTM they experienced some problems regarding on Pedagogical
Content Knowledge. They did not understand how to integrate local and
community context into their lesson plans. After the student teachers
participated in CTM, the results showed that their performances in
developing PCK, as assessed by the design of their lesson plans and as
observed in their classroom practices, they changed their understandings
and practices about subject matter knowledge, pedagogical knowledge and
knowledge of context gradually. Sufficiency Economy Theory is used as
framework for teaching goals. The implication of this study are that
institutions responsible for producing and developing science teacher
should create and provide a long-term PD program for enhancing the
teacher’s PCK by encouraging them to share, discuss, and reflect their
knowledge. The present study did not focus on the student achievement;
therefore, further research is needed to understand how CTM can promote
students’ learning.
Keywords: Pedagogical Content Knowledge, General Science Student
Teachers, Sufficiency Economy Theory, Co-teaching Model
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กลุมสาขาสังคมศาสตรและบริหารธุรกิจ

แนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางศักยภาพ
ดานการพัฒนาการทองเที่ยวรองรับการรวมกลุมประชาคมอาเซียน
ของจังหวัดภูเก็ต
Phuket’s Tourism Development Guideline for Local Administration
Development in Preparations for the Establishment of the ASEAN
ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บทคัดยอ
การวิจัยแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ภูเก็ต รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมในการ
พัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 อยางเปนรูปธรรม ดวยการปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก
มุงเนน “ความตองการของนักทองเที่ยว (Demand Based)” เปนการมุงเนน นําเสนอ “
สิ่งที่มีอยู ( Supply Based)” นํามาใชใหเกิดประโยชนจากศักยภาพของฐานทรัพยากร
และองคความรูภายในชุมชน นํามาสรางคุณคา ฟนฟูและอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยว
ดวยวิ ธีการศึก ษา แนวคิดจากองคประกอบดา นการทอ งเที่ย วภายใต บริบ ทของพื้น ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง และแนวคิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสรางศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยวสูความสากล จากกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ทอ งถิ่ น นั้น การศึก ษาครั้ งนี้ จึ งเปน การหาแนวทางในการพั ฒ นาการท อ งเที่ย วแต ล ะ
ทองถิ่น ดวยกระบวนการ ที่สามารถรองรับการแขงขันกับกลุมประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ที่จะมีการรวมกลุมอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558 และใชเปนเวทีแลกเปลี่ยน
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วัฒนธรรม การสรางความมั่นคงของประเทศ สรางสรรคเศรษฐกิจการทองเที่ยว จาก
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลของการศึกษาดานการทองเที่ยวแตละทองถิ่นพบวามีจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค
และโอกาส ทั้งทรั พยากรที่มี อยู และสิ่ งอํ านวยความสะดวกเกี่ ยวกั บการทอ งเที่ย ว ที่
แตกต า ง ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยองค ป ระกอบการท อ งเที่ ย ว 5 A
คื อ A1. ที่ พั ก
(Accommodation) A2. การคมนาคม (Accessibility) A3. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)
A4. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) A5. กิจกรรมตางๆดานการทองเที่ยว (Activity)
ภายใตบทบาทหนาที่สําคัญของแตละทองถิ่น 5 ดานคือ 1).ดานการตลาดทองเที่ยว 2).
ดานการแสวงหาและสรางแหลงทองเที่ยวใหม 3).ดานการใหบริการทองเที่ยว 4).ดานการ
วางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว 5).ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ซึ่งพบวาดาน
อุปสรรคที่สําคัญคือการใชภาษาตางประเทศซึ่งประชาชนสวนใหญไมสามารถพูดสื่อสาร
ได และปญหาการปรับปรุงโครงสรางของพื้นที่ในทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแตละดานใหเหมาะสมกับบริบท
ของท อ งถิ่ น นั้ น ๆ ต อ ไป ต อ จากนั้ น พบว า แนวทางการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
สอดคลองกับความพรอมของทองถิ่น คือ 1).การนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
ใหม 2).การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ไว ร องรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการ 3).คั ด เลื อ กตั ว แทนแนะนํ า การ
ทองเที่ยวอยางมืออาชีพ 4).ภาครัฐควรใหการสนับสนุนการคนหาทรัพยากรการทองเที่ยว
ดั้งเดิมที่มีอยูและนําเผยแพรเอกลักษณทองถิ่นในรูปแบบการทองเที่ยว และ 5).การให
ขอมูลขาวสารที่ชัดเจน ถูกตอง
คําสําคัญ: การพัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การทองเที่ยว
ความพรอมของทรัพยากรทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาคมอาเซียน
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Abstract
The research on “Phuket-based Local Administrations’ Tourism
Development Guideline for the ASEAN Community Era” aims to determine
the potential of and tourism-development guideline used by local
administrative organizations in developing attractions in a tangible manner
for the ASEAN Community, which will officially materialize in 2015. The
focus is on the supply-based approach rather than the demand-based
approach. Through the supply-based framework, stakeholders use
available local resources including local knowledge in adding value to,
rehabilitating and conserving local attractions. This research has applied
the concept of tourism factors in local context and the concept of
empowering local administrations for world-class tourism development.
The research covers stakeholders in the field, as it seeks to explore
tourism-development guideline for each local area in Phuket for the
purpose of boosting Phuket’s competitiveness ahead of the establishment
of the ASEAN Community. Through the guideline, each local area will have
the forum to exchange their culture with others, to contribute to
Thailand’s security, and to develop creative tourism by utilizing available
resources in the most efficient manner.
This research finds that each local area in Phuket has different
strengths, different weaknesses, different obstacles and different
opportunities. All of them are related to the 5As of tourism factors namely
Accommodation, Accessibility, Attraction, Amenity, and Activity. Local
administrations, in this regard, have a role to play in five following aspects:
1) Marketing for Tourism Promotion: 2) Identifying and Developing New
Attractions: 3) Provision of Tourism Services; 4) Planning Attraction
- 15 -

Development and 5) Tourism Management. According to the findings, main
obstacles for tourism development are infrastructure-improvement
problems and the fact that most locals in Phuket could not communicate
in foreign languages. Local administrative organizations can use the findings
from this research as guideline to develop tourism that best suits their
context. This research also finds that the tourism-development guideline
that suits the conditions of each local area should comprise 1)
Recommending new tourism activities; 2) Engaging all stakeholders in
adequately providing facilities and convenience to tourists; 3) Appointing
professional tourism consultants; 4) Government support in identifying
local resources suitable for tourism promotion; and 5) Giving clear and
accurate information.
Keywords: Tourism Development Guideline Potential of Local
Administration, Tourism, Local Administrative Organization,
ASEAN Community
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พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน
ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
Online Social Network Behaviors of Students in Phuket
นางสาวดวงรัตน โกยกิจเจริญ และนายสมชาย ไชยโคต
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการใช เ ครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ข องนั ก เรี ย น
นักศึ กษาในจังหวั ดภูเ ก็ต มี วัตถุ ประสงคเ พื่อ ศึกษาถึ งลั กษณะประชากรของนั กเรีย น
นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตที่ใชเครือขายสังคมออนไลน ศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลนของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และศึกษาถึงผลกระทบจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยางประกอบดวย
นัก เรี ยนระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย และนั กศึ กษาระดั บอุ ดมศึก ษาในจังหวั ดภู เก็ ต
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิ ติพรรณนา
การหาคา t (Independent sample t-test) สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) และการหาความแตกตางรายคู (Post Hoc)
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนนักศึกษาสวนใหญใชอินเทอรเน็ตมากกวา 3 ชั่วโมง
ตอวัน และใชเครือขายสังคมออนไลนมาแลวมากกวา 5 ป โดยมีการศึกษาการใชงาน
เครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ด ว ยตนเองเป น ส ว นใหญ นิ ย มใช Facebook Youtube
Google+ และ Line ตามลําดับ สวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อคุยกับเพื่อน
ปจจุบั นและเพื่อ นเกา รองลงมาคือใชเพื่ ออัพเดทขอ มูลส วนตัว และรู ปภาพ นัก เรีย น
นักศึกษาสวนใหญมีการใชเครือขายสังคมออนไลนทุกวัน วันละ 1-2 ชั่วโมง ถาเปนวัน
จันทร – วันศุกร สวนใหญจะใชชวงเวลา 18.01 – 22.00 น. ถาเปนวันเสาร – วันอาทิตย
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สวนใหญจะใชในชวงเวลา 18.01 – 22.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับวันจันทร-วัน
ศุกร และจะใชคอมพิวเตอรสวนตัว และใชสถานที่ที่บานในการใชงานเครือขายสังคม
ออนไลน มีก ารเป ดเผยขอ มูล สว นตั วที่ เป นจริ งบางสว นในเครื อข ายสังคมออนไลน ที่
เผยแพรใหบุคคลอื่นไดเห็นขอมูลของตน สวนใหญมีการปรับแตงขอมูล (Upload) เดือน
ละครั้ง รองลงมาคือ Upload สัปดาหละครั้ง และสวนใหญยังไมเคยนัดเจอเพื่อนใหมที่
รูจักกันผานเครือขายสังคมออนไลน ผูปกครองสวนใหญมีสวนรวมในการดูแล ใหความรู
และแนะนําการใชเครือขายสังคมออนไลนในระดับปานกลาง และนอย ตามลําดับ สวน
เพื่อนมีสวนรวมในการใชเครือขายสังคมออนไลนในระดับปานกลาง และมาก ตามลําดับ
ผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต พบวา การใชเครือขายสังคมออนไลนนั้นสงผลกระทบต อดานอารมณมากที่สุด
รองลงมาคือดานการเรียน และดานสังคม ตามลําดับ

Abstract
The purposes of the study, “Online Social Network Behaviors of
Students in Phuket,” were to identify the demographics of the students
who use online social networks, investigate the students’ behavior on
online social networks, and to discover the impact of their online social
networks. The sample of this study included both high school students
and college students. The research instrument was a questionnaire. The
data were analyzed using descriptive statistics, independent sample t-tests,
one way ANOVAs, and Post Hoc tests.
The results of the study showed that most students spent more
than 3 hours a day on the internet and had been using online social
networks for more than 5 years. Most of them learned how to use online
social networks themselves. The most popular online social networks were
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Facebook, Youtube, Google+, and Line– respectively from the highest to
the lowest. Most students used online social networks to talk to current
friends and old friends. The next reason for using online social networks
was to update personal information and pictures. Most students spent 1- 2
hours a day on online social networks. On weekdays, most students used
online social networks between 6.01 pm.-10.00 pm. On weekends, most
students used online social networks from 6.01 pm.-10.00 pm., during the
same time as they did on weekdays. Most of them used their personal
computers at home. They disclosed part of their personal information on
online social networks where other people could see it. Most of them
uploaded once a month, some did once a week. Most of them had never
met in person with their new friends they had met online. Most parents
were involved in supervising and educating the students’ online social
network using at a medium level, and some at a minimum level. Most
friends were involved in using online social networks at a medium level,
and some at a high level.
Using online social networks affected emotions, study behaviors,
and social behaviors– respectively from the highest to the lowest.
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การรับรูคุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต
Perception of Service Quality of Venue in Phuket, Thailand
นายนิมิต ซุนสั้น
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “การรับรูคุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมในจังหวัด
ภูเก็ต” มี วัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อ ศึกษาปจจั ยความคาดหวังที่มีต อ
คุณลักษณะของคุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษา
ปจ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ใ ช บ ริก ารที่ มี ผ ลต อ ความพึ งพอใจที่ พิ จ ารณาจากช อ งว า งของ
คุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจที่พิจารณาจากชองวางของคุณภาพการบริการตอความตองการ
กลับมาใชซ้ําของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต
สําหรับวิธีการศึกษาเปนแบบเชิงปริมาณ โดยมีประชากรและขนาดกลุม ตัวอยาง
คือ ผูใชบริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 384 คน ซึ่งใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน รวมทั้ ง หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรโดยใช ก ารทดสอบ
ความสัมพันธของคาสถิติไคสแควร การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟของการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการพยากรณโอกาสโดยใชสถิติแบบการวิเคราะหแบบ
ถดถอยโลจิสติกส
ผลการศึกษา พบวา 1) ปจจัยที่สงผลใหผูใชบริการมีระดับความคาดหวังตอ
คุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ตทุกปจจัย คือ ประสบการณการ
ใชบริการครั้งที่ผานมา สวนปจจัยที่สงผลตอระดับความคาดหวังของคุณภาพการบริการ
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บางปจจัย คือ การบอกตอจากบุคคลอื่น สวนปจจัยที่ไมมีผลตอระดับความคาดหวังของ
คุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ตคือ ความตองการสวนบุคคล 2)
ปจ จัย สว นบุ คคลของผูใ ชบ ริก ารที่มี ผลตอ ความพึ งพอใจของคุณ ภาพการบริ การของ
สถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ตทุกดาน ไดแก ระดับการศึกษาสูงสุด สวนปจจัยสวน
บุค คลของผู ใช บริ การที่ มีผ ลต อความพึ งพอใจของคุณ ภาพการบริ การของสถานที่จั ด
ประชุมในจังหวัดภูเก็ตบางปจจัย ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปจจัยสวนบุคคลของ
ผูใชบริการที่ไมมีผลตอความพึงพอใจของคุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมใน
จังหวั ดภู เก็ ต ได แ ก เพศ อายุ สถานภาพ และอาชี พและ 3) ปจ จั ยที่ มีค วามสั มพั น ธ
ระหวางความพึงพอใจที่พิจารณาจากชองวางของคุณภาพการบริการตอความตองการ
กลับมาใชซ้ําของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ตพบวามีปจจัยดานความนาเชื่อถือเพียง
ปจจัยเดียว ที่มีผลตอสมการพยากรณการกลับมาใชซ้ําสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต
สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเพิ่มกลยุทธในการใหบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดอยางเหมาะสม
สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ตนั้น
สามารถปฏิบั ติต ามรู ปแบบ “KAPIT”คื อ รัก ษาความน าเชื่อ ถือ พัฒ นารูป ลัก ษณ ทาง
กายภาพ สรางความมั่นใจใหแกลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองการบริการ และ
ตองหมั่นดูแลเอาใจใส
Abstract
The study of perception of service quality of venues in Phuket,
Thailand aims to study: 1) the expectation factors affecting the
characteristics of service quality of the venues in Phuket 2) the
demographic characteristics of the customers in satisfaction considering
from the gap of service quality of the venues in Phuket and 3) the
correlation between the satisfaction considering from the gap of service
quality and re-visit to the venues in Phuket.
- 21 -

This quantitative research was collected for gathering data from 384
customers using the venues in Phuket. The questionnaires were used to be
the instrument of the study. The data was analyzed by using descriptive
statistic, for example; frequency, percentage, mean, and standard
deviation. The variables relationships were also tested by using Chi-square,
T-test, F-test, One-Way ANOVA, the logistic regression analysis.
The findings were as follows: 1) the factors that increase customers’
expectations in service quality of the venues in Phuket are the past
experiences of service. Other factors are the words of mouth
communication from the others. In addition, the factors which has no
effect on the level of expectations in service quality of the venues in
Phuket is personal needs. 2) The demographic characteristics of the
customers in service quality’s satisfaction of the venues in Phuket is the
highest education level, and another factors is the average monthly
income. Moreover, the factors which have no effect on the service
quality’s satisfaction of the venues in Phuket are gender, age, status and
occupation. 3) For the factors which have relationship between the
satisfaction considering from the gap of service quality and re-visit of the
venues in Phuket, this study was found that the reliability is the only factor
affecting to the re-visit of the venues in Phuket.
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การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน
กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
The Development of the Community Welfare Service Project:
A Case Study of Phuket Province
รองศาสตราจารยประภาศรี อึ่งกุล
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดอนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาบริ บทชุ มชนของพื้น ที่สวั สดิก ารชุ มชนจังหวัด ภูเก็ ต ศึ กษากระบวนการบริ หาร
จัด การที่ ทํ า ใหก ารจั ด สวั ส ดิ การชุ ม ชนจั งหวั ด ภู เ ก็ ต ประสบผลสํ า เร็ จ และเพื่ อ ศึ ก ษา
แนวทางพั ฒ นาศั ก ยภาพสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนจั งหวั ด ภู เ ก็ ต เป น การวิ จั ย ประยุ ก ต สาขา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ขอบเขตการวิจัย ศึกษาการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับตําบล 3 แหงของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกองทุนทั้งสิ้น 18 แหง การเลือก
ศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน 3 พื้นที่ ไดแก กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกาะแก ว
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลปาตอง และกองทุนสวัสดิการชุมชน สัจจะตําบลศรี
สุนทร ดําเนินการวิจัยตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2556
สภาพทั่ว ไปของกองทุน สวัส ดิก ารชุ มชนจั งหวั ดภู เ ก็ต ป 2556 คื อ กองทุ น
สวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีเปาหมายที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาของภาค
ชุมชนในระดับจังหวัด ตามโครงการจังหวัด ยุทธศาสตร “ภูเก็ตหนึ่งเดียว” หนึ่งสภาหนึ่ง
กองทุน นําไปสูสวัสดิการถวนหนาป 60 การทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน พื้นที่จัดการ
ตนเอง พื้นที่ปกครองตนเองรูปแบบพิเศษ ใชสภาองคกรชุมชนเปนกลไกประสานงาน
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กองทุนสวัสดิการชุม ชนจังหวัดภูเก็ตเปนกองทุนที่มีการบริหารจัดการดี มีการประชุม
เครือขายทุกเดือน มีการเชื่อมโยงเรื่องสวัสดิการทั้ง 18 กองทุน มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุน มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และมีการจัดเวทีของสวัสดิการทั้งจังหวัด
สภาพปญหาของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ ต ป 2556 คือ การจัดหา
คนทํางานไดยาก กองทุนบางแหงขาดความรวมมือ ทําเพื่อไดประโยชนของกองทุนตัวเอง
เท า นั้ น ยั งขาดการประสานงาน การเชื่ อ มโยงให ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เจ า หน า ที่ ที่
รับผิดชอบโดยตรง บริหารงานไมชัดเจน ขอมูล ขาวสารยังไมชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง
บอยๆ กองทุนสวนใหญมีคณะกรรมการใหครบจํานวน ตามขอระเบียบ แตมีการทํางาน
จริงๆไมกี่คน ขบวนการบริหารจัดการของกองทุนจังหวัดภูเก็ตยังไมมีการบริหารจัดการที่
ชัดเจน การประชาสัมพันธไมทั่วถึง การพัฒนาศักยภาพ ดานขอมูลขาวสาร ยังไมทันสมัย
ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา
สภาพปญ หาที่พบรว มกัน ของกองทุ นเป าหมาย คือ จั ดตั้งคณะกรรมการของ
กองทุนทั้ง 3 กองทุน ครบตามระเบียบ การปฏิบัติงาน จึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการสวนนอยเทานั้น การประชุมเพื่อพัฒนากองทุนจึงเกิดขึ้นไดไมบอยครั้งนัก การ
ดําเนินงานกองทุนมีการคัดลอกตอๆ กันมา ซึ่งไมสอดคลองกับบริบทของกองทุน กองทุน
ทั้ง 3 แหงมีความเปนสังคมเมือง ประชาชนจึงไมคอยใหความสําคัญกับสวัสดิการชุมชน
เงื่ อ นไขและกระบวนการที่ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นากองทุ น เงื่ อ นไขที่ สํ า คั ญ คื อ
สวัสดิการชุมชนตองเริ่มตนทําดวยความรัก ศรัทธา ทําจากสิ่งที่เปนจริง สอดคลองกับวิถี
ของแตละพื้นที่ ทําแบบคอยเปนคอยไป มีเปาหมายรวมกัน ชุมชนเขามามีสวนรวม โดย
ตกลงกติ ก าและใช ร ว มกั น ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น คํ า ตํ า หนิ โดยถื อ ว า เป น บทเรี ย นที่
กอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม สรางความ
เขาใจใหกับประชาชน กระบวนการที่สําคัญ ไดแก การสงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชน
ทํากิจกรรม เพื่อประโยชนของชุมชน การจัดการองคความรู การวิจัยชุมชนอยางครบ
วงจร ตอเนื่อง การถายทอดความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การสรางภูมิคุมกันใหชุมชน
พรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสื่อสารสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง การ
เชื่อมโยงความรวมมือระหวางกลุมองคกรอื่นๆ
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แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน จากประเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ ของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกาะแกว เรื่อง คณะกรรมการไมใหความสําคัญกับกองทุน
และขาดความรวมมือเทาที่ควร ในการจัดประชุมในแตละครั้งสมาชิกก็มีเวลาไมตรงกัน
นําไปสูการวางแผนแกไขปญหา คนหาทางเลือก กําหนดเกณฑการประเมินทางเลือก
ประเมินทางเลือกดวยเกณฑที่กําหนดไว ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะเปนแนวทางพั ฒนา
ศักยภาพกองทุน คือ การจัดอบรมใหความรูและกําหนดวาระการประชุมของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลเกาะแกว จากประเด็นปญหาสําคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองปาตอง เรื่อง ขาดความรวมมือกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลปา
ตอง นําไปสูการวางแผนแกไขปญหา คนหาทางเลือก กําหนดเกณฑการประเมินทางเลือก
ประเมินทางเลือกดวยเกณฑที่กําหนดไว ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะเปนแนวทางพัฒนา
ศักยภาพกองทุน คือ การจัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองปาตอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลปาตอง จากประเด็นปญหา
สําคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน สัจจะตําบลศรีสุนทร เรื่อง คณะกรรมการขาดการ
ติดตอสื่อสารและประสานงานระหวางคณะกรรมการดวยกันเอง ทําใหการดําเนินงานดาน
สวัสดิการของกองทุนฯ ทําไดอยางยากลําบาก นําไปสูการวางแผนแกไขปญหา คนหา
ทางเลือก กําหนดเกณฑการประเมินทางเลือก ประเมิ นทางเลือกดวยเกณฑที่กําหนดไว
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะเปนแนวทางพัฒนาศักยภาพกองทุน คือ อบรมใหความรู
ความเขาใจเรื่ องการติดต อสื่อ สารและการประสานงานที่ดีแก คณะกรรมการกองทุ น
สวัสดิการชุมชน สัจจะตําบลศรีสุนทร
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ควรมีนโยบาย
การสงเสริมสนับสนุน พัฒนา งานสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการกัน
2.เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด ควรมีนโยบายสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนของจังหวัด วางแผนพัฒนาพื้นที่สวัสดิการชุมชนของจังหวัด
เปนระบบ ตอเนื่อง
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3.ผูนําชุมชน ผูนําภาคทองถิ่น ผูนําหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีแนวทางพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลที่รับผิดชอบรวมกัน โดยประสานความรวมมือจากภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการทั่วไป
1. ควรพัฒนาบุคลากรที่เ กี่ยวของกับกองทุนสวัสดิการชุมชนใหมีความรูความ
เขาใจสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน เพื่อประชาสัมพันธกองทุนสวัสดิการชุมชน และ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนใหกับคณะกรรมการในรูปของ
เครือขายระดับจังหวัด เพื่อสรางพลังรวมในการทํางานรวมกัน
2.บูรณาการงานสวัสดิการชุมชนเขากับงานพัฒนาดานอื่นๆ ของตําบล บูรณาการ
เขากับการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา เพื่อสรางเยาวชน
และชักชวนนักวิชาการใหเขามาทํางานรวมกับกองทุน
3.ควรบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนใหตอบสนองความตองการ ความ
สนใจของประชาชน ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่สามารถแกไขปญหาได
4.เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด ควรศึกษาสภาพปญหาที่เกิด
ขึ้นกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตางๆ นําไปสูการแกไขปญหาที่เหมาะสม ทันเวลา และควร
สรางความรวมมือระหวางกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1.การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากความพรอม ความตองการ
ของประชาชน
2.ศึกษาการจัดการความรูดานสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา โซนอันดามัน
3.การศึ ก ษาสั งเคราะห ถอดบทเรี ย นพื้ น ที่ ต น แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่
ประสบผลสํา เร็ จด า นต างๆ กรณี ศึก ษา พื้น ที่ต น แบบของภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคใต
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4. การศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของผูนําชุม ชนในการพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนแบบมีสวนรวม
5.การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษยที่ทํางานสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน

Abstract
This research was granted by Phuket Rajabhat University. The
purposes of this study were to investigate the context of the communities
where the Community Welfare Service Projects in Phuket are located, to
study the factors affecting the success of the welfare service projects, and
to propose suggestions to improve the welfare service projects. The
researcher selected 18 welfare service projects in 3 districts of the
province: Koh Kaew, Patong, and Sri Sunthorn as the sites of the study. The
duration of the study was from September 2012 to October 2013.
The results of the study were as follows:
The present conditions of the welfare service projects in Phuket:
These projects aimed to develop the local communities in Phuket
Province based on the “One Phuket” strategy – One Local Council, One
Welfare Service Project leading to welfare service projects in all areas of
Phuket in 2017. This strategy will make Phuket a special area with its own
administration system. The current welfare service projects will support
this strategy effectively due to their good administration, and close
network. The 18 welfare service projects have worked together and met
monthly. The administrative members in each project have been trained
regularly.
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The present problems of the welfare service projects in Phuket:
There were insufficient numbers of personnel; some projects needed to
cooperate with others; lack of information and public relations; the
administrative system of some projects need to be developed. Most of the
projects did not interest the people due to the structure of the urban
communities.
The Process and Conditions needed for the Project Development:
The most crucial conditions for the success of the welfare service projects
should be as follows: the projects should firstly consider the needs of the
local people in each community. Local people should cooperate and
participate in the projects from the beginning – setting rules and listening
to others. Therefore, the process of establishing the projects should be as
follows: encouraging the people’s participation in the community’s
activities, managing the local wisdom of the community in order to transfer
it to the new generations, preparing the people for the changing world,
and creating communication channels among the people.
Guidelines to develop the potential of the Community Welfare
Service Projects: Koh Kaew Welfare Service Project: The members of the
administrative committee need to devote more time to the project and
cooperate more. Their urgent needs were training for the project
administrators and regular schedules of meetings; Patong Welfare Service
Project: this project did not cooperate effectively with the Patong local
administrative units. Therefore, there should be meetings between these
two organizations; Sri Sunthorn Welfare Service Project: There was a lack of
communication among the members of the administrative team.
- 28 -

Therefore, the members should be encouraged to know about the need
for communication and cooperation
Suggestions for policy makers
The public and private sectors, as well as local administrative units,
and community leaders should support and integrate the social welfare
service with the community welfare service projects.
The provincial welfare service office should develop the system of
the community welfare services.
The leaders in all sectors should work together in developing the
work of the Welfare Service Projects.
Suggestions for operators
The personnel involved in the work of the Welfare Service Projects
should be trained to understand the work of the Welfare Service Projects
very well so that they are able to inform the local people and work more
effectively.
The Welfare Service Project should be integrated with other local
community activities and the schools’ curriculum to encourage more
young people and academics to participate in the projects.
The Welfare Service Project administrators should be flexible in
changing activities based on the needs of the people.
The provincial welfare service office should study the context and
problems of each project in order to seek more cooperation between the
projects.
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Suggestions for the next research
The Model of the Community Welfare Project based on the Needs
of the People
The Knowledge Management Process of the Welfare Community in
Phuket, Krabi, and Pang-nga
The Analysis of the Success of the Welfare Community Projects: in
the North, North-east, East, and South of Thailand
The Desirable Roles of the Community Leaders to Develop the
Participation by the Local People in the Welfare Community Service
Project
The Development of the Personnel’s Potential in the Welfare
Community Service Field
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การศึกษาพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชนฐานราก
กรณีศึกษา กลุมออมทรัพยอัล-อามานะห อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
A Study of a Potential Development of a Community Economy
for Continues Development in order to Improve Local Wisdom.
A Case Study of Ul-Amana Saving Group
Ampoe Thalang Phuket province.
รองศาสตราจารยประภาศรี อึ่งกุล
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคใตตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ไดอนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การศึกษาพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชนฐานราก กรณีศึกษา กลุมออม
ทรั พ ย อั ล -อามานะห บ า นบางโรง ตํ า บลป า คลอก อํ า เภอถลาง จั งหวั ด ภู เ ก็ ต โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชนบริบทกลุมออมทรัพยอัล -อามานะหและบริบทของ
ชุมชนฐานรากที่ไดรับการคัดเลือกใหรับการถายทอด เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุม
ออมทรัพยอัล -อามานะห เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมออมทรัพยอัล -อามานะห และเพื่อ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานเศรษฐกิจฐานรากสูชุมชนฐานราก ดําเนินการวิจัยตั้งแต
ชวงเดือนกุมภาพันธ 2556 – มกราคม 2557
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทกลุมออมทรัพยอัล -อามานะห และ
บริบทชุมชนฐานรากที่ไดรับการคัดเลือกใหรับการถายทอด เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
กลุมออมทรัพยอัล-อามานะห และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพกลุมออมทรัพยอัล- 31 -

อามานะห เ พื่ อ ถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นเศรษฐกิ จ ฐานรากสู ชุ ม ชนฐานราก
ดําเนินการศึกษาวิจัยเดือนกุมภาพันธ 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 วิธีดําเนินงาน คือ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุมตัวอยาง คือคณะกรรมการบริหารงาน เจาหนาที่
สมาชิ ก ของกลุ ม ออมทรั พ ย อั ล -อามานะห ผู นํ า ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ภาครั ฐ กลุ ม พั ฒ นา
เจาหนาที่ทองถิ่น นักวิชาการ เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสํารวจบริบทชุมชน
บริบทกลุมออมทรัพยอัล-อามานะห แบบแนวทางการสัมภาษณทั่วไป การสัมภาษณ
ระดับลึก แบบแนวทางการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลขอมูล
จัดระบบการเรียบเรียงเปนหมวดหมู การประมวลผลขอมูล จําแนกเปนชุดยอยตามพื้นที่
เป า หมาย มี ก ารสั งเคราะห ข อ มู ล เป น ชุ ด เดี ย วกั น การประมวลผลข อ มู ล เพื่ อ ใช เ ป น
แนวทางสําหรับเลือกผูสัมภาษณคนตอไป ผลการศึกษาบริบทชุมชนบานบางโรงและ
บริบทกลุมออมทรัพยอัล-อามานะห คือ บานบางโรง เปนหมูบานแหงหนึ่ง ตั้งอยูหมูที่ 3
ของตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนชุมชนมุสลิมที่มีความโดดเดนดาน
ระบบภูมินิเวศนที่สมบูรณแบบ มีกลุมออมทรัพยอัล-อามานะหเปนองคกรการเงินชุมชน
ประเภทกลุมออมทรัพยอิสลามซึ่งเปนกลุมขององคกรการเงินชุมชนที่ยึดหลักของศาสนา
อิสลามเปนแนวทางปฏิบัติ เกิดขึ้นโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันตอชุมชนที่เปนบานเกิด
เริ่มจากแกนนําภายในชุมชน เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรปาชายเลน หนี้สิน ที่ดินหลุดมือ ครอบครัวและสังคมแตกแยก
เนนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไมไปทําลายวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม โดยแรกเริ่มเปนการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ ล ดการพึ่ งพาสถาบั น ของรั ฐ ลง อาศั ย ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน
การศึกษาการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยอัล -อามานะห พบวา การบริหารงานชุมชน
บานบางโรง มีมัสยิดเปนศูนยกลาง บริหารงานภายใต “คณะกรรมการมัสยิด” เรียกอีก
ชื่อวา “คณะผูบริหารชุมชน” มียุทธศาสตรที่ใชในการบริหารงานกลุมออมทรัพยอัล-อา
มานะห คือ การสรางเครือขาย การพัฒนาศักยภาพ การสรางจิตสํานึก การรวมกลุม และ
ความสมดุลของการพัฒนา กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยอัล -อา
มานะห คือ การสรางความตระหนักรับรูปญหา การรวมกลุม การขยายเครือขาย การ
จัดทําแผนชุมชน การนําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ และการหางบประมาณ เงื่อนไขที่ใชใน
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การบริห ารจั ดการกลุ มออมทรั พยอั ล -อามานะห คือ การมีทุน ทางสังคม การใชหลั ก
ศาสนา ผูนําชุมชน การดํารงชีวิตตามวิถีพอเพียง การมีสวนรวม และแผนชุมชน แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพกลุมออมทรัพยอัล-อามานะห คือ มีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม
เขามาใชในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเกิดการจัดการความรูของชุมชนบานบางโรง
ทั้งที่เปนความรูที่เดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่อยูในรูปแบบของเอกสาร
วิชาการ เอกสารเกี่ยวของ และการจัดการความรูซอนเร น (Tactic Knowledge) ไดแก
ประสบการณ ที่สั่งสมมายาวนาน ภูมิ ปญ ญาท องถิ่น โดยมี การจั ดทํ าสื่อ นํา เสนอดว ย
คอมพิวเตอร โปรแกรม powerpoint และบันทึกภูมิปญญาของชุมชนบานบางโรงใสแผน
ซีดีในรูปแบบของวิดิทัศน เปน 2 เรื่อง คือ กลุมออมทรัพยอัล -อามานะห บานบางโรง
ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ ชุมชนจัดการตนเองบานบางโรง ตําบลปา
คลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คําสําคัญ : การจัดการความรู พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจฐานราก ภูมิปญญาทองถิ่น
ชุมชนฐานราก

Abstract
The purposes of the research were to study the present context of
the Al- Amanah Savings Group and the context of the chosen community,
to examine the management of the Al- Amanah Savings Group, to propose
guidelines to improve the performance of this group, to transfer the local
wisdom about local economy to the other communities . The study was
conducted from February 2013 – January 2014. This qualitative research
methodology consisted of survey, an in-depth interview, focus group, and
public discussions. The sample group included the administrators, and
members of the Al- Amanah Savings Group, leaders from the community,
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private and public sectors, local social developers, and academics.
Research tools were questionnaires about the context of the community
and interview structural forms. The data was analyzed by using content
analysis. The results of the study revealed that the group has been
managed by the Mosque as the Center, and administered by the members
of the Mosque. The strategies employed by this group consisted of
networking, developing the community’s potential, building awareness,
grouping, and balance of development. The process of management
consisted of building an awareness of the people, grouping, networking,
community planning, implementing the plan, and seeking budget. The
conditions for success were: social capital, religion, leaders, sufficiency
development, participation, and community plans. Suggestions to improve
the performance of the Al- Amanah Savings Group were the usage of new
technology and innovations to transfer the local wisdom of the people
about experiences and local wisdom into explicit knowledge such as using
a power point program and videos. There were 2 videos : 1: The AlAmanah Savings Group at Ban Bangrong, Paklok Sub-district, Thalang
District, Phuket Province and 2: The Self – Management Community at Ban
Bangrong, Paklok Sub-district, Thalang District, Phuket Province.
Keywords: knowledge management, potential development,
Basic Economics, Local Wisdom. Community
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การทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทยภายใตกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม
Thailand Medical Tourism under the ASEAN Economic Community
(AEC): Opportunities and Threats
ผูชวยศาสตราจารยพัลลภา ศรีไพโรจนกุล และรองศาสตราจารยสุวัฒน วิรุฬหสิงห
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การท อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย ข องไทยภายใต ก ลุ ม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) : โอกาสและภัยคุกคาม มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่เปน
โอกาสและภัยคุกคามของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อศึกษาแนวทางการจางงานภายนอกในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทยของ
ไทย และเพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต อ โอกาสการลงทุ น ของนั ก ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย วเชิ ง
การแพทยของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสม
ระหว า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามกับ กลุ มตั วอยา งบุค ลากรทางการแพทย ของไทยจํ านวน 440 คน และ
สัมภาษณผูบริหารโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 12 คน การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เปนโอกาสของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทย
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมและ
วัฒ นธรรม และปจ จั ย ด า นเทคโนโลยี ส ว นป จ จั ย ที่เ ป น ภั ย คุ ก คาม ได แ ก ป จ จั ย ด า น
การเมือง และปจจัยดานกฎหมาย ขณะที่ระดับความพรอมดานภาษาตางประเทศในการ
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สื่อสารเพื่องานอาชีพของบุคลากรทางการแพทยของไทยมีปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.89, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .801) บุคลากรทางการแพทยของไทยขาดทักษะดานภาษาที่ใชในการ
สื่อสารกับชาวตางชาติ เชนภาษาอังกฤษ หรือภาษาในภูมิภาคอาเซียน” ในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.75, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .918)
แนวทางการจางงานภายนอกในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทย สําหรับการจาง
บุคลากรทางการแพทยจากตางชาติเขามาทํางานในประเทศไทย มีลักษณะของการเขามา
ทํางานเปนผูชวยเหลือ ดวยติดขัดในกฎระเบียบการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะที่
การจางงานภายนอกธุรกิจโรงพยาบาลมีการจัดตั้งบริษัทมาดําเนินงานสนับสนุน เชน
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ จัดหายา เปนตน
ปจจัยที่เอื้อตอโอกาสการลงทุนของนักธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานวัฒนธรรม และ
ปจจัยดานเทคโนโลยี การลงทุนของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทย ประเทศที่เปาหมาย
ของการลงทุนไดแก กัมพูชา เมียนมาร และสปป.ลาว
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Abstract
The objectives of this study were to study the opportunities and
threats factors of Thailand’s medical tourism under ASEAN Economic
Community (AEC), to study the outsourcing in Thailand’s medical tourism
business and to determine the factors that affect investment in Thailand’s
medical tourism under AEC. Qualitative and quantitative methods were
applied. Data were collected by using questionnaire with 440 sampling of
Thailand’s medical staff and 12 managerial staffs of the private hospital
were interviewed. The questionnaires’ data was analyzed using descriptive
statistics and the content analysis was using with the data from the
interviews.
According to this study, the opportunities factors for the Thailand’s
medical tourism were economic factor, social and cultural factor and
technology factor. The threat factors were politics factor and law factor.
Also with the second language proficiency was the weakness of Thai
medical staff. The second language proficiency for communication of the
medical staff was moderate. ( =2.89, S.D. = .801) The lack of the second
language skill of the medical staff was high. ( =3.75, S.D. = .918).
The foreign medical personnel could work in Thailand as a
supporter because the Thailand’s law did not allow. While the outsourcing
in the medical tourism business was establishing the company to support
works such as purchasing medical equipment and medicine.
The factors that facilitate the medical investment by Thai investor in
other AEC countries were the economic factor, social and cultural factor
and technology factor. The targeted investment countries were Cambodia,
Myanmar and Laos.
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การบังคับใชกฎหมายและการเคารพกฎหมายของคนไทย: กรณีกฎจราจร
Law enforcement and respect for the law of Thai people :
Traffic regulation
รองศาสตราจารยสุวัฒน วิรุฬหสิงห และผูชวยศาสตราจารยพัลลภา ศรีไพโรจนกุล
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาการไมเคารพกฎหมายของผูขับขี่รถจักรยานยนตและ
รถยนต เพื่อศึกษากลไกและองคกรการบังคับใชกฎหมายกับผูใชรถใชถนน และเพื่อศึกษา
การสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และความมั่นคงของชีวิตและ
สังคม ที่นําไปสูการมีจริยธรรม คุณธรรม และการลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย
วิธีดําเนินการวิจัย ใชแบบการวิจัย “วิธีผสม” เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถามที่สราง และการสัมภาษณเชิงลึก
ผลการวิจัย (1) ผูขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต ไมเคารพกฎหมาย พบวาผูขับขี่
รถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย การโทรศัพทขณะขับรถ การขับรถฝาฝนสัญญาณไฟ
แดง การขับรถ การขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ไมปฏิบัติตามสัญญาณไฟหรือ
เครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไว (2) “กลไกและองคกรการบังคับใชกฎหมายกับผูใชรถใช
ถนนที่นําไปสูการเคารพกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย พบวา เจาพนักงานตํารวจ
ตองเขมงวดกับการจับกุมผูที่กระทําผิดกฎจราจร เขมงวดกับการจับกุมผูไมปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจร มีการสอนเรื่องกฎจราจรและมารยาทในการขับรถในโรงเรียนอยางจริงจัง
เจาพนักงานตํารวจตองเขมงวดกับการจับกุมผูไมใสหมวกกันน็อก จะมีตองติดตั้งกลอง
หรือโทรทัศนวงจรปดตามสามแยกและสี่แยก สถาบันครอบครัวมีสวนชวยในการเคารพ
กฎหมาย ตองเขมงวดกับการวัดระดับแอลกอฮอล ตองเขมงวดกับการขอใบอนุญาตขับขี่
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รถจักรยานยนตมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ตองเขมงวดกับการตรวจจับความเร็ว ตอง
เขมงวดกับการขอใบอนุญาตขับรถยนตกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ตองเขมงวดกับการตรวจ
ใบขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต ตองเขมงวดกับการจับกุมผูไมคาดเข็มขัดนิรภัย และ
ใชกลไกการบังคับใหทําสาธารณะประโยชนเพื่อสังคม จะนําไปสูการเคารพกฎหมาย (3)
“การสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และความมั่นคงของชีวิตและ
สังคม” พบวา ตองสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนนใหผูใชรถใชถนน ใหความรู
เกี่ยวกับการใชรถใชถนน สรางวัฒนธรรมการจอดรถ การไมจอดในที่หามจอดหรือที่
กฎหมายหาม สรางวัฒนธรรม การไมขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด และการ
รณรงคสรางคานิยม การปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
คําสําคัญ การบังคับใชกฎหมาย การเคารพกฎหมาย และกฎจราจร

Abstract
Objective: (1) To study motorcycle riders and car drivers of breaking
traffic laws. (2) To study the mechanisms and law enforcement
organizations to use the road. (3) To create a culture of road safety
awareness in society.
Methods: The study used a mixed methods and the research tool
was a questionnaire and depth interviews.
Results: (1) The results showed that the motorcyclist and car drivers
break the traffic laws by motorcycle riders do not wear a helmet, using the
phone while driving, drivers don't obey the red light sign, driving over the
speed limit, and driver don’t obey traffic signals. (2) The results showed
that law enforcement mechanisms and organizations to use the road that
must be made in the following aspects: The police must be strict with the
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arrest of offenders of traffic rules, police must be strict with the arrest the
drivers that did not follow traffic signals, not respect for the law, schools
should be taught about traffic rules and etiquette of driving law, police
must be strict with arrest the drivers without helmets, to install CCTV
camera on all intersections, family: parents, relatives, be a mechanism that
contributes to respect for family, police must be strict with the blood
alcohol level, department of transport require a strict license, police be
strict with speed detection, department of transport permits must be
rigorous to drivers, police must be strict with motorcycles and cars license,
and arrest strictly for not wearing a seatbelt, and the enforcement
mechanism in social work leads to respect for the law. (3) The results
showed that a culture of road safety awareness in society by creating a
culture of road safety awareness, giving knowledge about road safety,
creating a culture of parking not
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ปจจัยทีส่ งผลตอการดําเนินธุรกิจการศึกษา
กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกลุมจังหวัดอันดามัน
Factors Affecting to the Educational Business:
Case Study the Private Islamic schools in the Andaman provinces.
ดร.หิรัญ ประสารการ
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิผล ปจจัยที่สงผลตอการดําเนิน
ธุรกิ จการศึก ษา และประมวลปญ หา อุปสรรค และขอ เสนอและแนวทางการพั ฒนา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกลุมจังหวัดอันดามัน โดยมีวิธีการดําเนินงาน 3
ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของปจจัยที่
สงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน และการดํ าเนิน งานของโรงเรี ยน 2) สัม ภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 3) การวิเ คราะห ปจจัย ที่สงผลตอการดําเนิ นงานธุรกิจการศึก ษา กรณีศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผลการวิจัย พบวา
ประสิทธิผลการดําเนินงานของธุรกิจการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกลุมจังหวัดอันดามัน ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละ
ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผูรับบริการ รองลงมา คือ ดานกระบวนการ
ภายใน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการเรียนรูและพัฒนา ปจจัยที่สงผลตอการ
ดําเนินธุรกิจการศึกษา ประกอบดวย 7 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานศักยภาพของครูผูสอน 2)
ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร 3) ปจจัยดานการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง
และชุมชน 4) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของโรงเรียน 5) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 6)
ป จ จั ย ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการจั ด การเรี ย นการสอน 7) ป จ จั ย ด า นการ
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ประชาสัมพันธสถานศึกษา โดยปจจัยดังกลาวสามารถทํานายได รอยละ 74.70 สวน
ป ญ หา อุ ป สรรค ที่ พ บ คื อ งบประมาณไม เ พี ย งพอ บุ ค ลากรที่ ข าดการพั ฒ นาอย า ง
ตอ เนื่ อ งและมี อั ต ราการลาออกสู ง อุ ป กรณก ารเรี ย นรู ไ ม เ พี ย งพอ โรงเรี ย นขาดการ
ประชาสัมพันธ ผูบริหารขาดการควบคุม กํากับ และติดตามผลการดําเนินงาน โดยมี
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือควรมีการพัฒนาบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่อง รัฐให
เงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้น ควรจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนใหเพียงพอ ควรจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ ควร
ปรับปรุงระบบวางแผน การติดตาม และประเมินผลอยางจริงจังตามแผนพัฒนาประจําป
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผล การดําเนินธุรกิจการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Abstract
This research aimed to study the level of effectiveness, the factors
affecting the educational business, the problems, threats and the
development guidelines for private Islamic schools in the Andaman
provinces. The research methodology was designed in three steps 1 ) to
study the concepts, theories and research related to the factors affecting
the operation of school business. 2 ) to interview the experts for finding
out the factors affecting the operation of private Islamic schools 3 ) to
analyze the factors affecting on the operation of private Islamic schools.
The research results were as follows.
Considering in overall, effectiveness of the operation for private
Islamic schools business in the Andaman provinces was in high level. When
Analyzed in each aspects, the research found that the highest effective
factor was students, and consequently follow was internal process. The
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lowest effective factor was learning and development. The research
showed that there were 7 factors that affected educational business in
Andaman coast: 1) the potential of teachers 2) the characteristics of the
schools’ administrators 3) parents and community relations 4) school
environment 5) school management 6) facilities for academic operation
and 7) schools’ public relations. These 7 factors could be predicted 74.70
percent. The problems of private Islamic schools in the Andaman
provinces were insufficient budget, lack of continuous improved staffs, high
turnover rates, shortage of learning devices, lack of public relations and
lack of control and monitoring operations. The guidelines to develop the
private Islamic schools in the Andaman provinces should consisted of staff
development, to increase the subsidy from the government, providing the
learning instruments, regular organizing the special events for community
relations and systematic planning, monitoring and assessment which
followed annual development plan.
Keywords: Affecting factors, The educational business,
The private Islamic schools
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การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกิจบริการ
เพื่อเตรียมความพรอมรองรับประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา กลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอันดามัน : ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
Development of human resources competency in the services sector
to prepare for the ASEAN community case study in the South West
Coast: Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi and Trang
นายเอกพล วงศเสรี
คณะวิทยาการจัดการ

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกิจบริการ เพื่อ
เตรียมความพรอมรองรับประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน :
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง” มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกิจบริการ 2) เพื่อวิเคราะห
สมรรถนะที่พึงประสงคของทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกิจบริการ และ 3) เพื่อเสนอแนะ
แนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ของทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกิจบริการ
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการ ผูจัดการ พนักงาน ผูใชบริการ และ
ผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการบิน กําหนดขนาด ของกลุมตัวอยาง ธุรกิจละ
550 ตัวอยาง โดยใชเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ธุรกิจละ 500 ตัวอยาง ใช
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามปลายเปด แบบสัมภาษณเชิงลึก ธุรกิจละ
50 ตัวอยาง และการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
Analysis)
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ผลการศึกษา พบวา ธุรกิ จโรงแรมและธุรกิ จการบิ นในป จจุบัน มีรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะคือ การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเอง เมื่อวิเคราะหสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย พบวา ธุรกิจโรงแรมมีโดดเดนความรูการทองเที่ยว ทักษะการจัดหองพัก
และปู เ ตี ย ง และมี ค วามยิ้ ม แย ม แจ ม ใส ขณะที่ ธุ ร กิ จ การบิ น มี ค วามโดดเด น ความรู
การจราจรทางอากาศ ทักษะภาษาอังกฤษ และ มีการแตงกายที่เหมาะสม
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิ จ การบิ น ในอนาคต ควรใช รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะ คือ การพัฒนาตนเอง และการใชคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเตรียมความพรอม
รองรับประชาคมอาเซียน เมื่อวิ เคราะหส มรรถนะของทรัพยากรมนุษย พบวา ธุรกิ จ
โรงแรมควรจะมีความรูการทองเที่ยว ทักษะภาษาอังกฤษ และมีความยิ้มแยมแจมใส สวน
ธุรกิจการบินควรจะมีความรูผลิตภัณฑและ การบริการ ทักษะการจราจรทางอากาศ มี
มนุษยสัมพันธและความยิ้มแยมแจมใส
เมื่อวิเคราะหชองวางของสมรรถนะที่สําคัญในธุรกิจโรงแรม คือ ความรูสุขภาพ
และ ความปลอดภัย ทักษะภาษาตางประเทศอื่น และความตรงตอเวลา สวนธุรกิจการบิน
คือ ความรูผลิตภัณฑและการบริการ ทักษะภาษาตางประเทศอื่น และความอดทนอด
กลั้น และเมื่อวิเคราะหชองวางการพัฒนาสมรรถนะที่สําคัญในธุรกิจโรงแรม คือ การทัศน
ศึกษา สวนธุรกิจการบิน คือ การใชสถานการณจําลอง
แนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ภาครัฐควรมี
การเตรียมความพรอม โดยบูรณาการความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ในเรื่องภาษาและ
การสื่อสาร จิตใจในการใหบริการ การทํางานขามวัฒนธรรม สุขภาพและความปลอดภัย
โดยมีการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูเสมอ ดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกั บ แต ล ะบุ ค คล ใช วิ ท ยากรที่ มี ค วามถนั ด เฉพาะทาง มี ก ารเรี ย นรู จ าก
ประสบการณจริง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู เพื่อใหทรัพยากรมนุษยมี
สมรรถนะการปฏิบัติงานในธุรกิจบริการ สอดคลองกับความตองการ ของตลาดแรงงาน
ไดคุณภาพ มาตรฐาน เปนที่ยอมรับ และรองรับประชาคมอาเซียน
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Abstract
This research studies about the development of human resources
competency in the services sector to prepare for the ASEAN community
case study in the South West Coast: Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi and
Trang with the three purposes, Firstly, to study the development of human
resources competency in service sector, second, to analyze the human
resources competency in the service sector and finally, to suggest policy
and guidelines for the development of human resources competency. The
population used in this research includes: entrepreneurs, employees,
managers, users and business-related people. We determine the size of
sample group, 550 samples per one business by using descriptive statistics
include the frequency, percent, average value and standard deviation. The
tools in the research are questionnaires, in-depth interviews 50 samples
and learning discussion by content analysis.
Study results showed that hotel and aviation business have
currently competency development model, further study and self
development. After analyzing competency of human resources. We found
that hotel business has an outstanding knowledge of tourism, organizing a
room and smiling while aviation business has an outstanding knowledge of
air traffic, English skills and appropriated dressing.
In the future, the hotel and aviation business should develop
themselves and use computer as instruction assistant. Hotel business
should have knowledge of tourism, English skills and smiling while aviation
business should have knowledge of products & services, air traffic skills,
human relations and smiling.
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We found the human resources competency gaps in hotel business
are knowledge of health and safety, other foreign languages skills and the
punctuality while competency gaps of aviation business are knowledge of
products & services, other foreign languages skills and patience. The gap of
competency development model in hotel business is field trips while
aviation business is the scenario.
For the policy and guidelines of human resources competency
development, the Government should prepare by integrating cooperation
with the private sector on the subject of language and communication,
service-mind, working across cultures with variety ways of training which
are suitable for individuals. Moreover using the specialist as trainers,
learning from experience and the use of information technology are
recommended for accordance with the requirements of the labour market,
quality standards and to supports ASEAN community.
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กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การพัฒนาเซลลสืบพันธของปะการังแข็งบริเวณอาวตังเข็น เกาะภูเก็ต
ดร.ทนงศักดิ์ จันทรเมธากุล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทคัดยอ
ศึกษาการพัฒนาเซลลสืบพันธุของปะการังแข็งบริเวณแนวปะการังอาวตังเข็น
เกาะภูเก็ต โดยเริ่มตนศึกษาตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธุ 2556 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือนโดยศึกษาในปะการังชนิด Platygyra sinensis, Favia
speciosa และ Goniastrea retiformis ผลการศึกษาพบวาปะการังทั้งสามชนิดที่ศึกษา
เปนปะการังที่มีการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียภายในโพลิปเดียวกัน ซึ่งเปน
ลักษณะที่เรียกวา เพศรวมที่มีการผสมภายนอก (hermaphrodite broadcasting) โดยมี
ชวงระยะเวลาการพัฒนาเซลลสเปรมและเซลลไขในชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
(simultaneous hermaphrodite) ปะการังชนิด Platygyra sinensis และ Favia
speciosa พบเซลลสเปรมและเซลลไขระยะแรกในเดือนพฤศจิกายน ใชระยะเวลาในการ
สร างเซลล สืบ พั นธุ ประมาณ 3 - 4 เดื อน และมีก ารปลอ ยเซลลสื บพั น ธุใ นชว งเดื อ น
กุมภาพันธ - มีนาคม สําหรับปะการังชนิด Goniastrea retiformis นั้น มีชวงระยะเวลา
การพัฒนาเซลลไขแตกตางไปเล็กนอยคือ พบเซลลไขและเซลลสเปรมระยะแรกในชวง
เดื อ นธั น วาคม และมี ก ารปล อ ยเซลล สื บ พั น ธุ ใ นช ว งเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ – มี น าคม
เชนเดียวกัน ชวงเวลาการพัฒนาเซลลสืบพันธุในการศึกษาครั้งนี้มีความเกี่ยวของกับรังสีที่
พืชสามารถนําไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสงและความหนาแนนของสาหรายเซลล
เดียวในเนื้อเยื่อ โดยมีการเริ่มสรางเซลลสืบพันธุในชวงที่มีความเขมของรังสีเพิ่มมากขึ้น
และเริ่มปลอยเซลลสืบพันธุในชวงที่มีความเขมของรังสีลดลง ลักษณะที่เกิดขึ้นสอดคลอง
ในทิศทางเดียวกับความหนาแนนของสาหรายเซลลเดียวในเนื้อเยื่อ
- 51 -

ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบราชครูดํา
Chemical Constituents and Biological Activities from the leaves of
Goniothalamus macrophyllus
ดร.สมพงศ บุญศรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทคัดยอ
การศึกษาองคประกอบทางเคมีของสวนสกัดหยาบเอทิลแอซิเตทจากใบราชครูดํา
สามารถแยกสารบริสุท ธิ์ได 4 สาร คือ (+)-goniothalamin (UMLL1) (-)-8-epi-9deoxygoniopypyrone (UMLL3) (+)-goniodiol (UMLL9) และ (-)-8-epi-9deoxygoniopypyrone acetate (UMLL12) พิสูจนโครงสรางของสาร สารบริสุทธิ์โดย
ใชขอมูลทางสเปคโตรสโกป ของ NMR MS IR และ UV สเปคตรา
นําสารบริสุทธิ์ที่แยกไดไปทดสอบการออกฤทธิ์ antituberculosis activity
antimalarial activity และ anticancer activity ซึ่งสาร UMLL1 และ UMLL9 แสดง
ฤทธิ์ antituberculosis activity antimalarial activity และ anticancer activity
อยางมีนัยสําคัญ สวนสาร UMLL3 และ UMLL12 ไมแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพ

UMLL1

UMLL3

UMLL9

UMLL12
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Abstract
Investigation of the chemical constituents of the Ethyl acetate
extract from the leaves of G. macrophyllus led to the isolation of four
compounds: (+)-Goniothalamin (UMLL1), (-)-8-epi-9-deoxygonipypyrone
(UMLL3), (+)-goniodiol (UMLL9) and (8)-epi-9-deoxygoniopypyrone acetate
(UMLL12). Their structures were established on the basis of analysis of
spectroscopic evidences. In addition, Antituberculosis, antimalarial and
cytotoxic activities of the isolates were also evaluate.

UMLL1

UMLL3

UMLL9

UMLL12
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การประยุกตใชเจลาตินจากเกล็ดปลาผสมเสนใยธรรมชาติ
เพื่อพัฒนากระดาษในงานหัตถกรรม
Application of gelatin from fish scales coated on natural fiber for
handicraft paper development
นางสายสมร สุวรรณพฤกษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ 1) ศึ ก ษาการผลิ ต สารเคลื อ บเจลาติ น จาก
เกล็ดปลาและเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษในงาน
หัต ถกรรมที่ ผลิ ต จากเสน ใยธรรมชาติ และเส นใยธรรมชาติเ คลื อบผสานเจลาติ นจาก
เกล็ดปลา 2) ศึกษาคุณสมบัติการเคลือบผสานของสารเคลือบเจลาติน จากเกล็ดปลา
ระหวางเสนใยธรรมชาติกับวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาลักษณะ
ลวดลายที่ปรากฏบนกระดาษในงานหัตถกรรมเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑหัตถกรรม
การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมของสารเจลาติน
จากเกล็ดปลาตอสารปรับปรุงคุณสมบัติ เพื่อใชเปนสารเคลือบกระดาษในงานหัตถกรรม
โดยพบวา อัตราสวนผสมที่เหมาะสม ประกอบดวย สารเจลาตินจากเกล็ดปลา : แปงมัน
สําปะหลัง : กลีเซอรีน : กรดอะซิติก : เอทานอล เทากับ 100 : 20 : 3 : 6 : 12 โดย
น้ําหนัก นําสวนผสมสารเคลือบที่ไดไปเคลือบบนกระดาษใยสับปะรด ดวยวิ ธีการเคลือบ
กึ่งเงานและเคลือบเงา ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลพบวา กระดาษใยสับปะรดเคลือบ
กึ่งเงา และเคลือบเงา มีคุณสมบัติตานทางแรงดึงขาดและตานทานแรงฉีกขาดนอยกวา
กระดาษใยสับปะรดไมเคลือบผิว คือมีคาตานทานแรงดึงขาด 1.67 2.57 และ 2.62 กิโล
นิวตันตอเมตร ตามลําดับ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพพบวา กระดาษใยสับปะรด
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เคลือบกึ่งเงาและเคลือบเงา มีคาการดูดซึมน้ําต่ํากวากระดาษใยสับปะรดไมเคลือบผิว คือ
มีคาการดูดซึมน้ํา 83.4 85.4 และ 2.13 วินาทีตอน้ํา 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ
และกระดาษใยสับปะรดเคลือบกึ่งเงา และเคลือบเงา มีคาความมันวาวมากกวากระดาษ
ใยสับปะรดไมเคลือบผิว คือ มีคาความมันวาวรอยละ 64.1 94.8 และ 3.27 ตามลําดับ
การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 นําสารเคลือบเจลาตินจากเกล็ดปลาเคลือบ
ผสานระหวางกระดาษใยสับปะรดกับวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด คือ โครงรางใบยางพาราและ
ใบเฟองฟา ทําการทดสอบแรงยึดระหวางชั้น พบวากระดาษใยสับปะรดที่ยึดติดกับโครง
รางใบยางพารา มีคาแรงยึดระหวางชั้น 467 จูลตอตารางเมตร ซึ่งมากกวากระดาษใย
สับปะรดที่ยึดติดกับใบเฟองฟาที่มีคาแรงยึดระหวางชั้น 154 จูลตอตารางเมตร สรุปไดวา
สารเคลือบเจลาตินจากเกล็ดปลาสามารถเคลือบผสานวัสดุธรรมชาติที่พื้นผิวมีลักษณะ
เปนรูพรุน ไดดีกวาวัสดุธรรมชาติที่พื้นผิวมีลักษณะทึบ หรือเรียบเนียน
การศึ ก ษาตามวั ส ดุ ป ระสงค ข อ ที่ 3 นํ า สารเคลื อ บเจลาติ น จากเกล็ ด ปลาไป
สรางสรรคก ารเคลือบใหปรากฏเปน ลวดลายตา ง ๆ บนกระดาษใบสับปะรด โดยนํ า
ตัวอยางที่ได 12 รูปแบบ จาก 4 แนวทาง ไปสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคจํานวน
200 คน พบว า 1) ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ ลั ก ษณะลวดลายที่ ป รากฏบน
กระดาษใบสับปะรดเคลือบเจลาตินจากเกล็ดปลารูปแบบตาง ๆ พบวารูปแบบ E และ L
มีความพึงพอใจมากที่สุด รูปแบบ A B C D F G H และ K มีความพึงพอใจในระดับมาก
รูปแบบ I และ J มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและไมมีรูปแบบใดเลยที่ผูบริโภคมี
ความพึงพอใจในระดับนอย และนอยที่สุด 2) ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการนํา
สารเคลือบเจลาตินจากเกล็ดปลาเคลือบนกระดาษใยสับปะรด ตามแนวทางการเคลือบทั้ง
4 แนวทาง พบวาแนวทางที่ 2 (เคลือบเฉพาะจุดบนวัสดุธรรมชาติ) มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด แนวทางที่ 3 (เคลือบเจลาตินที่เปนลวดลายเพียงอยางเดียว) แนวทางที่ 1
(เคลือบเจลาตินทั้งแผนและตกแตงลายดวยวัสดุธรรมชาติ) และแนวทางที่ 4 (เคลือบเจ
ลาตินเปนลวดลาย และตกแตงดวยวัสดุธรรมชาติ มีความพึงพอใจในระดับมาก และไมมี
แนวทางใดเลยที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอย
ที่สุด
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Abstract
The objectives of this study were to (1) explore the appropriate
combination of gelatin from fish scales and other substances to produce a
coating suitable for handicraft paper made from natural fiber and compare
the mechanical properties and the physical characteristics of the coated
paper with those of non-coated handicraft paper, (2) compare the bonding
property of the coated paper when affixed to two types of natural
materials, and (3) study ways to create patterns based on the coated
paper to improve the paper handicraft.
As for objective (1), the appropriate combination of the gelatin and
other substances to produce the required coating for handicraft paper
made from pineapple fiber was gelatin (100 g) : cassava flour (20 g) :
glycerin (3 g) : acetic acid (6 g) and ethanol (12 g) in volume. A semi-glossy
coating was used with a set of paper and a glossy coating was used with
another set of paper. Then three kinds of paper - the semi-glossy paper,
the glossy paper and the non-coated paper - were tested for their
mechanical properties. It was found that the tensile strength at the break
of the first and the second kind of paper was lower than that of the third
kind. Their values were 1.67, 2.57 and 2.62 kilo-newtonsper meter,
respectively, while the tear resistance of the three kinds of paper was
2,199 1,577 and 2,409 millinewtons, respectively. According to the test of
their physical characteristics, the ability to absorb water of the semi-glossy
paper and that of the glossy paper were lower than that of the non-coated
paper. Their values were 83.4, 85.4 and 2.13 seconds per 0.1 cubic
centimeter of water, respectively. However, the luster values of the semi- 56 -

glossy paper and the glossy paper were higher than that of the non-coated
paper. They were 64.1, 94.8 and 3.27, respectively.
As for objective (2), the gelatin was coated on paper made from
pineapple fiber and the paper was affixed to two kinds of natural material
that were transparent rubber leaves (there were only vascular bundles on
the leaves) and the leaves of the paper flower (Boungainvillea). The test of
the bonding property between the layers of these two materials revealed
that the bonding property between layers of the paper and the rubber
leaves was higher than that of the paper and the paper flower's leaves.
The former was 467 joules/m2 while the latter was 154 joules/m2. It can
be concluded that the gelatin bonds better with a natural material with a
porous surface than a natural material with an opaque, smooth surface.
As for objective (3), gelatin was used to create patterns on the
paper. Twelve patterns were created based on four methods and 200
consumers were asked to choose the one they liked best. It was found
that patterns E and L were ranked the most satisfactory followed by
patterns A, B, C, 0, F, G, Hand K. Patterns I and J were ranked average. In
terms of the four coating methods, the consumers ranked the second
method (coating on certain areas of the pa per) the most preferable while
the third method (creating patterns by using gelatin), the first method
(coating paper with gelatin and decorating patterns with natural materials)
and the fourth method (creating patterns by using gelatin and decorating
them with natural materials) were ranked high.
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ความหลากหลายของทรัพยากรชายฝง ทางดานชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดกระบี่
Local Wisdom in Using Peat Swamp for Water Resources Management
in Phuket Province
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา วงศธนะบูรณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทคัดยอ
การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการใชพรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดภูเก็ต
มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการใชพรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา
(2) วิเคราะหศักยภาพของพรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา (3) พัฒนานวัตกรรมระบบสง
น้ําและระบายน้ําในพื้นที่พรุบานไมขาว โดยวิเคราะหลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นใน
ดานการจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดสรรน้ํา การใช ประโยชนทรัพยากรน้ําจากพรุ การ
อนุ รั ก ษ ฟ นฟู ท รั พ ยากรน้ํ า และป า พรุ การพั ฒ นาแหล งน้ํ า การใชพ รุ เ พื่ อ การป อ งกั น
อุท กภั ย การแก ไ ขป ญหาความขั ด แย งในการใช ป ระโยชน ท รั พยากรน้ํ า จากพรุ และ
วิเคราะหศักยภาพของพื้นที่แหลงน้ําในดานชีวภาพ ลักษณะอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา
รวมทั้งออกแบบระบบสงน้ําและระบบระบายน้ําพื้นที่พรุ ผลการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น
ในการใชพื้นที่พรุเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา พบวา ชุมชนมีภูมิปญญาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา รอยละ 80 ภูมิปญญาดานการจัดสรรน้ํา รอยละ 64.29 ภูมิปญญา
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากพรุ รอยละ 82.86 ภูมิปญญาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
น้ํา ร อ ยละ74.29 ภู มิ ป ญญาเกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาแหล งน้ํ า ร อ ยละ 71.43 ภู มิ ป ญ ญา
เกี่ยวกับการปองกันอุทกภัยรอยละ 65.71 ภูมิปญญาเกี่ยวกับการแกไขความขัดแยงรอย
ละ 37.14 การศึ ก ษาศั ก ยภาพของพรุ พบว า พรุ เ จ ะ สั น มี ศั ก ยภาพการให น้ํ า ดี ที่ สุ ด
เนื่องจากดินสามารถอุมน้ําไวไดดี มีความชื้นสูง ทําใหมีน้ํากักเก็บในพรุและมีความอุดม
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สมบรณมากกวาพรุอื่นๆ ในพื้นที่พรุบานไมขาว ในการพัฒนานวัตกรรมระบบสงน้ํา พบวา
พรุเจะสันมีคาปริมาณน้ํามากที่สุด เทากับ 0.0025 และ 1.10 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
สําหรับคลองดินและคลองดาดตามลําดับ เนื่องจากมีคาพื้นที่หนาตัดของคลองสงน้ํามาก
ที่สุด ในการพัฒนานวัตกรรมระบายน้ํา พบวา พรุเจะสันมีคาปริมาณน้ําเพื่อการออกแบบ
มากที่ สุ ด (1.388 ลู ก บาศก เ มตรต อ วิ น าที) เนื่ องจากมี คา ปริ ม าณน้ํ า หลากจากพื้ น ที่
ภายนอกพรุและปริมาณน้ําจากพื้นที่ภายในพรุมากที่สุด รองลงมาไดแก พรุจูด (1.023
ลู ก บาศก เ มตรต อ วิ น าที ) ในการคํ า นวณหาขนาดคลองระบายน้ํ า พบว า พรุ จู ด มี ค า
พื้นที่หนาตัดของน้ําที่ไหลในคลองระบายน้ํามากที่สุด (2.520 ตารางเมตร) เนื่องจากมีคา
ปริมาณน้ําเพื่อการออกแบบมาก แตมีคาความเร็ วของน้ําในคลองระบายน้ํานอยที่สุด
รองลงมาไดแก พรุเจะสัน (1.173 ตารางเมตร)
Abstract
Study of local wisdom in using peat swamp for water resources
management in Phuket aims to (1) analyze the wisdom in using peat for
water resources management (2) analyze the potential of peat for water
resources management (3) develop irrigation and drainage system
innovation in Mai Kao peats. The methods were to evaluate the
characteristics of local wisdom in the field of water resources
management, water allocation, water resources usage, water resources
conservation, water sources development, flood protection, conflicts
resolution and estimate water sources potential in term of biology,
meteorology and hydrology, including design water supply and drainage
systems in peat areas. The results of local wisdom in using peat swamp for
water resources management found that there were 80 percent knowledge
of water resources management, 64.29 percent of water allocation, 82.86
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percent of water resources utilization, 74.29 percent of water resources
conservation, 71.43 percent of water resources development, 65.71
percent of flood protection, 37.14 percent of conflicts resolution. The
study of peat swamp capability found that Jehson had the highest water
resource availability. Since the soil can absorb much moisture content and
provide water retention better than the other peats. Innovation of irrigation
system in peat area found that Jehson had the largest amount of water
supply which was 0.0025 and 1.10 cubic meters per second for the soil
and cement channel respectively, due to its maximum cross-section.
Innovation of drainage system found that Jehson had the largest amount
of discharge (1.388 cubic meters per second) due to its maximum peak
discharge and water storage in peat, followed by Jude peat (1.023 cubic
meters per second discharge). In determining the size of the drainage
canal, it was found that Jude had the greatest cross-sectional area (2.520
square meters) due to the large amount of designed drainage water and
the least water velocity in the ditch, followed by Jehson peat (1.173
square meters).
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การผลิตเอทานอลจากทะลายปาลม
โดยวิธีการทําใหเปนน้ําตาลพรอมกับการหมัก
Ethanol production from palm oil fruit bunch using simultaneous
saccharification and fermentation
ดร. อทิพันธ เสียมไหม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดยอ
การเตรียมผงทะลายปาลมโดยใช สารละลายกรดซัลฟวริกและสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก ความเขมขนรอยละ 1 ถึง 15 โดยปริมาตร รวมกับการตมเปนเวลา 15 ถึง
120 นาที ใหปริมาณผงทะลายปาลมหลังการเตรียมที่รอยละ 36.54-91.25 และ 69.2198.54 โดยน้ําหนัก เมื่อใช สารละลายกรดซัลฟวริกและสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ตามลําดับ การเตรียมดวยสารละลายกรดซัลฟวริกสามารถลดปริมาณลิกนินไดมากกวา
การเตรียมดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและการเตรียมดวยสารละลายกรดซัลฟวริก
ความเข ม ข น ร อ ยละ 15 โดยปริ ม าตร เวลาในการต ม เดื อ ด 60 นาที เป น สภาวะที่
เหมาะสมในการเตรียมผงทะลายปาลม ซึ่งใหปริมาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสรอยละ
61.87 และ 31.80 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ โดยสามารถลดปริมาณลิกนินไดรอยละ 85.83
โดยน้ําหนัก การเตรียมดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจะไดปริมาณเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสรอยละ 83.92 และ 78.27 ตามลําดับ แตลดลิกนินไดนอยกวารอยละ 24.83
โดยน้ําหนัก นอกจากนี้การไฮโดรไลซีสผงทะลายปาลมที่เตรียมดวยสภาวะที่เหมาะสม
ปริ ม าณ 100 กรั ม ต อ ลิ ต ร ด ว ยเอนไซม เ ซลลู เ ลส จากเชื้ อ Aspergillus niger,
Trichoderma reesei หรือ Trichoderma viride ปริมาณเอนไซม 10 FPU/กรัมผง
ทะลายปาลม ในสารละลาย ซิเตรตบับเฟอร 0.05 โมลลาร พีเอช 5.0 ที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส อัตราการเขยา 150 รอบตอนาที ผลการทดลองพบวาเอนไซมเซลลูเล
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สจากเชื้อ T. reesei ใหน้ําตาลรีดิวสและรอยละการเปลี่ยนเปนน้ําตาลสูงที่สุดถึง 18.00
กรัมตอลิตร และรอยละ 38.89 ตามลําดับ เมื่อนําเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อ T. reesei
ผสมกับเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสจากเชื้อ A. niger สามารถไฮโดรไลซีส ผงทะลายปาลม
ไดน้ําตาลรีดิวสและรอยละการเปลี่ยนเปนน้ําตาลมากกวาการใชเซลลูเลสเพียงชนิดเดียว
หลังจากนั้นทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลดวยวิธีการทําใหเปน
น้ําตาลพรอมกับการหมักโดยใชเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อ T. reesei และเบตา-กลูโคซิเด
สจากเชื้อ A. niger ผลการทดลองพบวาปริมาณผงทะลายปาลม 125 กรัมตอลิตร พีเอช
5.5 อุณหภูมิการหมัก 40 องศาเซลเซียส ปริมาณเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อ T. reesei 12
FPU/ g substrate และเบตา-กลูโคซิเดสจากเชื้อ A. niger 10 IU/ g substrate ภายใต
สภาวะนี้จะใหปริมาณเอทานอลและมีผลผลิตเทากับ 16.13 กรัมตอลิตร และ 0.82 กรัม
เอทานอลตอกรัมน้ําตาล ตามลําดับ หลังจากการเลี้ยงเปนเวลา 30 ชั่วโมง
Abstract
The effect of pretreatment of palm oil empty fruit bunch powder
(POFB) with H2SO4 and HCl from 1 to 15% (v/v) and boiling from 15 to 120
min were investigated. The results showed that POFB residues after H2SO4
pretreatment were 36.54-91.25% (w/w) compared to 69.21-98.54% (w/w)
after HCl pretreatment. Moreover, H2SO4 pretreatment can reduce lignin
content higher than HCl pretreatment. Boiling for 60 min with 15% (v/v)
H2SO4 was the optimal condition for POFB pretreatment. At this condition,
the highest cellulose and hemicellulose content of 61.87 and 31.80%
(w/w) was obtained, respectively and lignin reduction of 85.83% (w/w) was
achieved. For HCl pretreatment, cellulose and hemicellulose content were
83.92 and 78.27 (w/w), respectively and lignin was reduced less than
24.83% (w/w). In addition, the hydrolysis of pretreated POFB with enzyme
was examined using 100 g/l of pretreated POFB and cellulase from
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Aspergillus niger, Trichoderma reesei or Trichoderma viride were studied at
10 FPU/g substrate in 0.05 M citrate buffer pH 5.0. The experiment were
performed at 35ºC and 150 rpm. The results show that the hydrolysis with
cellulase from T. reesei exhibited the highest reducing sugar and
percentage of saccharification of 18.00 g/l and 38.89%, respectively.
Moreover, it was found that hydrolysis with cellulase and β-glucosidase
showed a higher reducing sugar and percentage of saccharification than
with only cellulase. In addition, the cellulase from T. reesei and βglucosidase from A. niger was used to study the optimum condition in
simultaneous saccharification and fermentation. The 125 g/l substrate, pH
5.5, 40ºC, cellulase from T. reesei (12 FPU/g substrate) and β-glucosidase
from A. niger (10 IU/g substrate) gave the highest ethanol concentration of
16.13 g/l and yield of 0.82 g ethanol per gram of sugar after 30 hr of
cultivation.
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การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิต
เอ็กโซโพลีแซคคาไรดจากดินตะกอนปาชายเลนในภาคใตของประเทศไทย
Biodiversity of exopolysaccharide-producing bacteria from mangrove
sediment in the south of Thailand
ดร. อทิพันธ เสียมไหม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรดจากดิน
ตะกอนปาชายเลนในภาคใตของประเทศไทย โดยทําการคัดเลือกโคโลนีที่มีการสรางเมือก
บนอาหาร Broth medium, MH medium, Seawater medium, Yeast peptone
medium และ Zobell marine broth สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถใน
การผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรดได 115 ไอโซเลท จากเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่แยกได 504
ไอโซเลท เมื่อเลื้ยงเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือกไดในอาหารเหลวและนําสารละลายสวนใสที่
ไดมาตกตะกอนดวยเอทานอลพบวามีเชื้อแบคทีเรีย 50 ไอโซเลทที่สามารถผลิตเอ็กโซโพ
ลีแซคคาไรดไดในปริมาณสูง (0.74 - 1.56 กรัมตอกรัมน้ําหนักเซลลแหง) นําแบคทีเรียทั้ง
50 ไอโซเลท มาเทียบเคียงสายพันธุโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเทียบเคียง
ลําดับของชิ้นสวนสารพันธุกรรมบริเวณ 16S rRNA พบวาสามารถจัดจําแนกแบคทีเรียที่
คัดเลือกไดออกเปน 21 จีนัสที่จัดอยูใน Eubacteria (Actinobacteria, Bacteroidetes,
Firmicutes, Proteobacteria) และ Archaea โดยแบงเปน 17 ไอโซเลท ในจีนัส
Bacillus, 7 ไอโซเลท ในจีนัส Acinetobacter, 6 ไอโซเลทในจีนัส Pseudomonas, 2
ไอโซเลท ในจีนัส Marinobacter และ Sphingobacterium, และอีกจีนัสละ 1 ไอโซเลท
ใน Archaeoglobus, Azorhizobium, Blastococcus, Buttiauxella, Comamonas,
Corynebacterium, Erysipelothrix, Halobacteriaceae, Haloplanus,
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Natronococcus, Pectinatus, Rhodococcus, Selenomonas, Serratia,
Sinorhizobium และ Stenotropho monas โดยเชื้อ Pseudomonas fluorescens
ST16 สามารถผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรดไดมากที่สุด (3.85 กรัมตอลิตร) เมื่อใช YPM
เปนอาหารเลี้ยงเชื้อ จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญและการผลิตเอ็กโซโพลี
แซคคาไรดจากเชื้อ P. fluorescens ST16 พบวาการใชน้ําตาลซูโครสความเขมขน 20
กรัมตอลิตรเปนแหลงคารบอนและใชยีสตสกัดรวมกับเปบโตนในอัตราสวนรอยละ 1:4
โดยน้ําหนักตอปริมาตรเปนแหลงไนโตรเจน ปรับพีเอชเริ่มตนของอาหารเลี้ยงเชื้อเทากับ
7.5 เลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เขยาดวยความเร็ว 200 รอบตอนาที เชื้อ P.
fluorescens ST16 สามารถเจริญและผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรดไดสูงสุดเทากับ 10.81
กรัมตอลิตร หรือคิดเปนผลผลิตตอเซลลเทากับ 2.59 กรัมตอกรัมน้ําหนักเซลลแหง โดย
สารละลายเอ็กโซโพลีแซคคาไรดที่ผลิตไดมีความหนืดสูงที่สุดเทากับ 882 cP ที่ความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต หลังจาก 48 ชั่วโมงของการเลี้ยงเชื้อ เมื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมใน
การเก็ บ เกี่ ย วเอ็ ก โซโพลี แ ซคคาไรด พ บว า การใช เ อทานอลต อ สารละลายส ว นใสใน
อัตราสวน 2:1 โดยปริมาตร มีประสิทธิภาพในการตกตะกอนเอ็กโซโพลีแซคคาไรดจาก
เชื้อ P. fluorescens ST16 ไดมากที่สุด 13.54 กรัมตอลิตร
Abstract
Exopolysaccharides (EPSs) producing marine bacteria were isolated
from mangrove sediment in the south of Thailand. Among 504 bacterial
isolates, 114 strains showed the colony characteristics with ropiness on
Broth medium, MH medium, Seawater medium, Yeast peptone medium or
Zobell marine broth. Among of them 50 isolates were found to produce a
significant amount of exopolysaccharides (0.74 - 1.56 g/g dry cell weight)
recovered from the culture supernatant by ethanol precipitation. All fifty
isolates were identified based on the morphological, physiological
characteristics and 16S rRNA gene sequences analysis. The studies revealed
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that the selected bacterial strains belonged to 21 different genera
distributed among Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria and
Actinobacteria division in Eubacteria and Archaea. These including Bacillus
(17 isolates), Acinetobacter (7 isolates), Pseudomonas (6 isolates),
Marinobacter (2 isolates), Sphingobacterium (2 isolates) and 1 isolate from
each genuses of Archaeoglobus, Azorhizobium, Blastococcus, Buttiauxella,
Comamonas, Corynebacterium, Erysipelothrix, Halobacteriaceae,
Haloplanus, Natronococcus, Pectinatus, Rhodococcus, Selenomonas,
Serratia, Sinorhizobium and Stenotrophomonas. Among of the selected
bacterial EPS-producing isolates, Pseudomonas fluorescens ST16 was
found to produce the highest EPS (3.85 g/l) when growing on YPM medium.
The optimization condition for EPS production from P. fluorescens ST16
were 20 g/l of sucrose as a carbon source, yeast extract and peptone in
the ratio of 1:4 as a nitrogen source, initial pH 7.0, at 30°C and 200 rpm
result in the highest EPSs production (10.81 g/l or 2.59 g/g dry cell weight)
and viscosity (822 cP) of EPSs solution at 1% (w/v) after 48 h of cultivation.
The optimal method for recovery of EPS from P. fluorescens ST16 was
ethanol precipitation (2:1, v/v) with yield of 13.54 g/l of EPS.
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การเปลี่ยนแปลงระดับไนตริกออกไซดและการแสดงออก
ของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซดซินเทส (ไอ-นอส)
ในคนไขโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
Change of Nitric Oxide Levels and inducible Nitric Oxide Synthase
(iNOS) Expression in Acute Stroke Patients
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทคัดยอ
วัตถุประสงค – (1) เพื่อศึกษาการแสดงออกของ inducible nitric oxide
synthase (iNOS) ในระหวางการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน (2) ศึกษา
ความสัมพันธของระดับ nitric oxide (NO) ใน circulation กับการแสดงออกของ iNOS
ของ macrophage
วิธีศึกษาวิจัย – วัด plasma nitric oxide ของคนไขโดยวิธี electrochemical
ใช amino-700 NO Sensor, Model inNO-T ซึ่งระดับ nitric oxide แสดงในหนวย
nM ปริมาณ RNA ทั้งหมดถูกสกัดจากสวนของ buffy coat ของคนไขโรคหลอดเลือด
สมองตีบเฉียบพลัน (stenosis > 50%) แลวนํา mRNA ไปสราง cDNA โดยวิธี RT-PCR
วิเคราะหการแสดงออกของ iNOS และ β-actin โดยวิธี agarose gel electrophoresis
และ AlphaVIEW SA program ตามลําดับ
ผลการทดลอง – คาระดับ nitric oxide ใน plasma เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) มากกวากลุมควบคุมซึ่งเปนอาสาสมัครคนปกติ คิดเปน 54.72 ±
0.035 nM/ml ในคนไขโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ในขณะที่คนปกติใหคาเฉลี่ย
ระดับ nitric oxide อยูที่ 46.62 ± 1.19 nM/ml, p< 0.05 ในขณะที่การแสดงออกของ
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iNOS mRNA คิดเปนจํานวนเทาของ β-actin มีคาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม คิดเปน 0.077 ± 0.028, 1.02 ± 0.014, 0.85 ±
0.043, 0.83 ± 0.029, 0.79 ± 0.026 เทาของ β-actin ซึ่งคาการแสดงออกของกลุม
ควบคุมคิดเปน 0.45 ± 0.017 เทาของ β-actin
สรุป – ระดับของ plasma nitric oxide และการแสดงออกของ iNOS ในคนไข
โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันมีคาสูงมากกวาเมื่อเทียบกับกลุมคนปกติซึ่งใชเปนกลุม
ควบคุม งานวิจัยนี้คนพบการเปลี่ยนแปลงคาระดับ nitric oxide และคาการแสดงออก
ของ iNOS ที่อาจจะพิจารณาใชเปน markers ของ vascular injury ในคนไขโรคหลอด
เลือดสมองตีบเฉียบพลันได
คําสําคัญ: acute ischemic stroke, nitric oxide (NO), inducible nitric oxide
synthase (iNOS)
Abstract
Objectives – (1) To determine the expression of iNOS during acute
ischemic stroke with symptomatic stenosis. (2) To correlate NO level in
circulation with iNOS expression of macrophage.
Methods – Plasma nitric oxide (NO) level was measured by
electrochemistry technique (Model inNO-T, amino-700 NO Sensor). The
amount of NO level was displayed in nanomolar (nM). Total RNA was
extracted from buffy coat of acute ischemic stroke patients (stenosis >
50%). cDNA was generated from total RNA. cDNA product from RT reaction
were subjected to PCR amplication. iNOS and β-actin. iNOS and β-actin
gene products was analysis by using agarose gel electrophoresis.
Quantitative concentration of both gene was determined by AphaVIEW SA
program, respectively.
- 68 -

Results – Mean plasma nitric oxide level was increased significantly
higher among acute ischemic patients with control group as a healthy
volunteer. (54.72 ± 0.035 vs. 46.62 ± 1.19 nM/ml, p< 0.05). While iNOS
mRNA expression as fold of β-actin in acute ischemic stroke on gel
electrophoresis was significantly higher when compared with control group
(0.077 ± 0.028, 1.02 ± 0.014, 0.85 ± 0.043, 0.83 ± 0.029, 0.79 ± 0.026 vs.
0.45 ± 0.017 fold of β-actin, p<0.05).
Conclusion – Plasma nitric oxide level and iNOS mRNA expression
were significantly higher with control group. Findings show that changes in
nitric oxide levels and iNOS expression may be considered as markers of
vascular injury in acute ischemic stroke patients (stenosis > 50%). Further
work is needed to establish whether the amount of inflammatory
cytokines changes related to oxidative stress may be influence in these
patients.
Keyword: acute ischemic stroke, nitric oxide (NO), inducible nitric oxide
synthase (iNOS)
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