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คํานํา
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา สุวรรณกาญจน์ สังกัด กลุ่ม
วิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม
ผลงานวิจัยที่ได้ไปนําเสนอและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 รวม 12 ชื่อ
เรื่อง
โดย ในปี พ.ศ. 2551 ได้นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เนื่องในวัน “มรย.
วิชาการ ‘51” เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา จํานวน 2 เรื่อง
และวันประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 2 วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2551 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 เรื่อง
ปี พ.ศ. 2552 นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของบทความทางวิชาการ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2552 จํานวน 1 เรื่อง
ปี พ.ศ. 2554 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 5 เนื่องในวัน “มรย.วิชาการ 54 : สร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 17 - 19
สิงหาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน
3 เรื่อง
และในปี พ.ศ. 2555 ได้นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2555 ณ
โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 เรื่อง และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
เกาะรั้วการศึกษาชายแดนใต้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 1 เรื่อง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์
นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากผลงานวิจัย รวมทั้งนําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา สุวรรณกาญจน์)
เมษายน 2557

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2555
- เรื่อง “ความรู้ความสามารถของเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล
1 - 6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส” และหลักฐาน
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- เรื่อง “ผลการสอนโดยใช้คู่มือการส่ งเสริม ดู แลสุขภาพ สําหรั บแกนนํ า นัก เรียนในชุม นุ ม
รักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” และหลักฐาน

6

- เรื่อง “ประสบการณ์การทํางานกับภาคีเครือข่ายในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” และหลักฐาน

11

- เรื่อง “ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพยาบาลครอบครัวกับคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” และหลักฐาน

15

- เรื่อง “การจัดการเรี ยนการสอนทางการพยาบาลที่ บูรณาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้” และหลักฐาน

19

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2554
- เรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ในวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครั ว และชุ ม ชน 1 โดยใช้รูป แบบการประเมิ น แบบซิ ปป์ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มนร.” และหลักฐาน

25

- เรื่อง “ความรู้ความสามารถของเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล
1 - 6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส” และหลักฐาน

30

- เรื่ อง “ผลการสอนโดยใช้คู่มือการส่ งเสริ ม ดูแลสุ ขภาพ สําหรับแกนนํา นักเรียนในชุม นุม
รักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” และหลักฐาน

32
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ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2552
- เรื่อง “ผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ : กรณีศึกษาศูนย์เด็ก 34
เล็กน่าอยู่ โรงเรียนเทศบาล 1 อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” และหลักฐาน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2551
- เรื่อง “ภาวะสุขภาพและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริม 51
สุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนประชาภิรมย์ ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”
และหลักฐาน
- เรื่อง “ผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนประชาภิรมย์ 71
ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” และหลักฐาน
- เรื่อง “วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชนในรายวิชาการพยาบาล
ครอบครัว และชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”
และหลักฐาน
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2555
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และคณะ. (2555). ความรู้ความสามารถของเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 – 6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส. การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครัง้ ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่
พัฒนา สามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย The National Conference on Research
And Innovations for The Three Most South Provinces and Thailand’s
Development. สงขลา: บันลือการพิมพ์.
สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 75
การเผยแพร่
นําเสนอผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation ในการประชุม การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 วันที่ 7 – 8
สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดโดย มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
และเผยแพร่ในรูปเล่ม Abstract การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่
National
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การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย The
Conference on Research and Innovations for The Three Most South Provinces and
Thailand’s Development ดังหลักฐานประกอบต่อไปนี้

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานส่งเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส
โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖

ที่ ศธ ๐๕๘๗/ ๒๔๑๓
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา สุวรรณกาญจน์
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ มีความยินดีขอแจ้งว่าบทความวิจัยเรื่อ ง
ความรู้ ค วามสามารถของเด็ ก ไทยทํ า ได้ ใ นโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโรงเรี ย นเทศบาล ๑ – ๖ สั ง กั ด
สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเรื่องผลการสอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ใน
โรงเรียนสําหรับแกนนํา นักเรียนชุมนุมรักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ของ
ท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ วันที่ ๗ – ๘
สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยที่การนําเสนอผลงานวิชาการของท่านในครั้งนี้ จะใช้เวลาในการนําเสนอรวม ๒๐ นาที
(กรณีนําเสนอโดยวาจา) และให้เวลาในช่วง ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ (กรณีนําเสนอ
โดยโปสเตอร์)
ในการนี้ จึงขอให้ท่านชําระค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งท่านสามารถศึกษาขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทาง Website ของการ
ประชุม ฯ และคู่มือการประชุมวิชาการ ฯ ที่แนบมา รวมทั้งปรับปรุงบทคัดย่อผลงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึ่งจะส่งถึงท่านทาง E-mail ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดําเนินการจัดทําบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) เป็น Electronic file (Word.doc) ส่งภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผ่านทาง
E-mail ของการประชุมและติดตามกําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทาง
Website ของการประชุม ฯ และ E-mail ของท่าน ทั้งนี้ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ของท่านที่ได้รับ
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะและผ่านการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ฯ เพื่อรวบรวมไว้ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม ซึ่ ง จะประกาศผ่ า นทาง Website ของการประชุ ม ทั้ ง นี้ โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://rms.pnu.ac.th หรือติดต่อคุณฉัตรรัตน์ พัฒนะเดชาวัสส์ และคุณเบญจารี สกุลราษฎร โทรศัพท์
๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖ งานส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และตํ า รา มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ E-mail:
rpnu_meeting1@hotmail.co.th โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๗๔ ต่อ ๑๒๗ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑๓๘๘๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ก
กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
ระหวางวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 6
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (ศูนยราชการใหม)
เวลา 12.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น.
พิธีลงนามความรวมมือ
เวลา 13.30 น.
พิธีเปด
เวลา 14.00 – 16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “การใชประโยชนจากงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ในการพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย “
เวลา 17.30 น.
งานเลี้ยงตอนรับ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ปาฐกถาพิเศษ “ความรวมมือของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และมหาวิทยาลัยอิสลาม ในการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใชพัฒนาสามจังหวัด
ชายแดนใตและประเทศไทย”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา 08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
เวลา 08.40 – 10.30 น.
: หองยอยที่ 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 10.45 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
เวลา 14.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 15.50 น.
เวลา 15.50 - 16.20 น.
เวลา 16.20 – 18.00 น.

: หองยอยที่ 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
: หองยอยที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
: หองยอยที่ 4 งานวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
: หองยอยที่ 5 งานวิจัยดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตโครงการทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ ประจําป 2552-2553
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation) (ตอ)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ใตและประเทศไทย
พิธีปด/มอบรางวัลผลงานดีเดน/เกียรติบัตรผูรวมเสนอผลงาน
City Tour (Narathiwat)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ข
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมภาคบรรยาย
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองบุหรง
ประธาน : ผศ. ดร. อับดุลนาเซร ฮายีสาเมาะ, อ. ดร. อาสลัน หิเล และ อ. ดร. นวัล บินหะยีนิยิ
08:40-09:00

O1-01

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดแบบพกพา

นายวรนล กิติสาธร

09:00-09:20
09:20-09:40

O1-02
O1-03

นางปาริฉัตร แกนสม
นายอับดุลฮาเล็ม มีซอ

09:40-10:00

O1-04

10:20-10:35

O1-05

10:35-10:50

O1-06

10:50-11:05
11:05-11:20

O1-07
O1-08

11:20-11:35

O1-09

11:35-11:50

O1-10

11:50-12:05
13:00-13:15

O1-11
O1-12

13:15-13:30
13:30-13:45

O1-13
O1-14

เครื่องขยายสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจประหยัดพลังงาน
การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟ
ปาในเขตปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส
การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายางโดยเทคนิคการสงผาน ดวย
แสงเลเซอร
การหาปจจัยที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของ
อะลูมิเนียมผสมตางชนิดโดยใชหลักการออกแบบการทดลอง
การศึกษาวงจรมัลติเซลลอนิ เวอรเตอรโดยใชแหลงจายจากเซลล
พลังงานแสงอาทิตย
กําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมมวลรวมหยาบจากเศษผนังกออิฐ
ความทนทานตอสัญญาณรบกวนในการตัดแยกภาพโดยการใช
อัลกอริทึมที่มีพื้นฐานจากขอมูลทิศทางและขอมูลความเขมแสง
ผลการจําลองภาพตัดขวางความตานทานไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลง
เรกูลาไรเซชันหลายแบบ
สภาพและปญหาการใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ระบบสารสนเทศหองสมุดโดยใชอารเอฟไอดี
การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟโนลิกสและความเปนพิษระดับ
เซลลจากสารสกัดหยาบทุเรียนเทศ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองกําปน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ระบบเตือนภัยน้ําทวม

13:45-14:00
14:00-14:15

O1-15
O1-16

14:15-14:30
14:30-14:45
15:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:50

การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลในจังหวัดนราธิวาส
การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
ใกลเคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
O1-17 ระบบตรวจนับผูใชหองสมุดโดยใชอินฟาเรดเซ็นเซอร
O1-18 สมบัติการตานแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกสมโอดวยเอธานอล
O1-19 การศึกษาสารตานอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม
O1-20 การดูดซับฟอสเฟตบนซีโอไลตชนิด FER โดยระเบียบวิธีการคํานวณ
ทางเคมีคอมพิวเตอร
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

นายสุไลมาน หะยีสะเอะ
นายมูหามัด เตะยอ
นายมัจดี โตะตาหยง
ผศ. ปรีชา สะแลแม
นายยรรยง สุรัตน
นางสาวนิดา แซจอง
นายอิลยาส มามะ
นายซาการียา สะอิ
นางสาวอาอีเสาะ สาและ
นายนิธิ พลไชย
นายนัฐศักดิ์ พิทักษคัด
นานต
นายนิโอะ ปูซู
นายเอกสิทธิ์ กระจางลิขิต
นายอาฟพ จิการะจิ
นายรอมสรรค เศะ
นางสาวรอปอะ กือจิ
นายยะโกะ ขาเร็มดาเบะ
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ค
Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
หองบุหงา
ประธาน : อ. ดร. วิไลวัลย อินทรไชยมาศ, อ. ดร. สายทอง แกวฉาย และ อ.จักรพงศ จิระแพทย
08:40-09:00
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:20-14:40
15:00-15:15
15:15-15:50

O2-26

ศึ ก ษาการใช ไ ส เ ดื อ นดิ น ในการย อ ยสลายกากของเสี ย แปรรู ป จาก นายสะอาด อาแซ
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายาง
O2-27 การศึก ษาระบบการปลูก พืชและเลี้ย งสั ตวโ ดยไม ใชดินในเวลาและ นายวาสนิธิ์ พญาปุโรหิต
ระบบเดียวกัน
O2-28 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภคในภาคใต นางสาวนิจกานต
หนูอุไร
O2-29 การอบแหงเห็ดนางฟาดวยพลังงานจากรังสีอินฟราเรด
นายอีลีหยะ สนิโซ
O2-30 การใชสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนท (EMS) ชักนําการกลายพันธุในดา ผศ.อรุณี มวงแกวงาม
หลา
O2-31 การศึกษาการแปรรูปและบรรจุภัณฑตออายุการเก็บรักษามะพราวคั่ว นายรอมลี เจะดอเลาะ
O2-32 อิทธิพลของชนิดและปริมาณแปงตอสมบัติทางกายภาพและสมบัติ นายอนุวัตร วอลี
เชิงกลของกาวแปงเปยกผสมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ
O2-33 ศึกษาการเจริญเติบโตของปอคิวบาที่ปลูกทางภาคใตในชวงฤดูรอน
นายฮาซัน ยานา
O2-34 ศึกษาสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางสาวอรุณี ยูโซะ
ขาวหอมกระดังงา
O1-21 การคัดแยกเชื้อจุลลินทรียที่มีศักยภาพในการสรางเอนไชมเซลลูเลส นางสาวซัลไลลา แวมะยิ
และเพคติเนสจากระบบทางเดินอาหารของตัวออนดวงมะพราว
O1-22 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมแขกตอการยับยั้งการเจริญของ นางสาวปยุกฤษฏ
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
ทองบุญ
O1-23 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ รศ.ดร.วิชิต เรืองแปน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปตตานี
O1-24 พฤกษาศาสตรพื้นบาน ความหลากหลายพฤกษาเคมีบางกลุมของไผ นางสาวอรอุษา
เศรษฐกิจ จังหวัดพัทลุง
อินวรรณะ
O1-25
ประสิ ท ธิ ภ าพของปุ ย หมั ก และน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพต อ การให ผ ลผลิ ต นายซูไฮมิน เจะมะลี
ของฟาทะลายโจร
นางสาวสะเราะ นิยมเดชา
O2-34 (A) การผลิตวุนจากน้ําผลไมโดย Acetobacter xylinum
Nata Production from Fruit Juice using Acetobacter xylinum
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานการเกษตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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ง
Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
หอง พิกุลทอง
ประธาน : รศ. ดร. เธียรนันท วาณิชยศุภวงศ, ผศ. อัชฌา สุวรรณกาญจน และ อ. ดร. พนม สุขจันทร
09:00-09:20

09:20-09:40
09:40-10:00
10:20-10:40

10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40

11:40-12:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:15
15:15-15:50

O3-35

ความคิดเห็นของทันตแพทยและเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตอกรอบ นางสาวอิทธิญา ทองทา
กิจกรรม งานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดปตตานี
O3-36 ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองด ว ย นางสาวณัฐวรรณ
การแพทยแผนไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วรพิสุทธิวงศ
O3-37 ผลการสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพดวยแนวคิด นางสาวชุติมา อยูสมบูรณ
ทองถิ่นนิยม: บทเรียนจากการดําเนินการระดับทองถิ่นของประเทศไทย
O3-38 แนวคิดอนาคตเพื่อพัฒนาการศึกษาดานการสื่อสารสุขภาพ ระดับ นางวราพร นาชารีย
ปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น การพลศึ ก ษา ของไทย โดยเทคนิ ค เดลฟาย
ประยุกต
O3-39 วิถีความเปนอยูไทยกับการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
นายปยวัฒน เกตุวงศา
O3-40 การวัดความเปนองคการแหงการเรียนรู(Learning organization) นายโอภาส วงศศิลป
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
O3-41 ประสบการณการทํางานกับภาคีเครือขาย ในรายวิชาปฏิบัติการ อาจารยอนงค ภิบาล
พยาบาลชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
O3-42 สื่อความรูโรคเรื้อรังผานบทเพลง”ดีเกฮูลู”
นายแวฮัซมะห แวมูซอ
O3-43 ประสบการณการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการพยาบาลครอบครัว นายสายัณห อินทรภักดิ์
กับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
O3-44 ประสบการณของหมอตําแยในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดใน ผศ. ศิริพันธุ ศิริพันธุ
จังหวัดนราธิวาส
O3-45 บุคลากรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับการใชยาชุด
ภญ. พิมพร ทองเมือง
O3-46 ภาวะการทํางานของไตในผูปวยโรคเกาต ของโรงพยาบาลหนองจิก นางนีลนาถ เจะยอ
จังหวัดปตตานี
O3-47 กระบวนการลดระยะเวลารอคอยรั บ ยากลั บ บ า นของผู ป ว ยใน นางจีราพร ปูรียา
โรงพยาบาลแวง
O3-48 การปนเปอนของโลหะบางชนิดและโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่มบรรจุ นางสาววารินทร
ขวดที่วางจําหนายในเขตเทศบาลนครยะลา
ศรีพงษพันธุกุล
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

จ
Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
ประธาน : รศ. ดร. โยธิน แสวงดี, ผศ. ดร. ชมพูนุท ศรีพงษ และ อ. มุสลินท โตะกานิ
09:00-09:20
09:20-09:40

O4-50
O4-51

09:40-10:00

O4-52

10:20-10:40
10:40-11:00

O4-53
O4-54

11:00-11:15

O4-55

11:15-11:30

O4-56

11:30-11:45

O4-57

11:45-12:00

O4-58

13:00-13:15

O4-59

13:15-13:30

O4-60

13:30-13:45

O4-61

13:45-14:00

O4-62

14:00-14:15

O4-63

14:15-14:30
14:30-14:45

O4-64
O4-65

14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:50

O4-66

ปญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรไทย
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดสุ
ราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
สงเสริมการทองเที่ยว
พลวัตชุมชนลุมน้ําบางนราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : อัตลักษณ วัฒนธรรม
และความขัดแยง
สันติ ความรุนแรง และบาดแผลที่ซอนอยูในมุมมองของเรื่องเลาสมัยใหม
กระบวนการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุมลายูมุสลิมและการพัฒนาเครือขาย
: กรณีศึกษา “ปอเนาะดาแล”

หอง นราทัศน 1
นายธีระพงศ สันติภพ
นายอาชารินทร แปนสุข

นายศิริวุฒิ วรรณทอง
ผศ.ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย
นายคมวิทย สุขเสนีย

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากเหตุการณ นางสาวลําพู
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย
อมตวิยานนท
เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมสาม
ดร.ตายูดิน อุสมาน
จังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในการดูแลเยาวชน ตามวิถี
นายสะสือรี วาลี
แหงศาสนาอิสลามเพื่อเสริมสรางสันติสุข: กรณีศึกษามัสยิด
ตะอาวุน ต.บางปูอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
การศึกษาความสัมพันธของการเกิดความเครียดและความเหนื่อยลา ของ
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
นางธันยวนันฐ
ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ติ ด เ ก ม อ อ น ไ ล น
กรณีศึกษา:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปทุมวิไล
เลียนอยาง
ศึกษาแนวทางการขยายตลาดอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนใตสู นายอานิส พัฒนปรีชาวงศ
ประเทศตะวันออกกลาง : กรณีศึกษา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ความคาดหวั ง และการรั บ รู คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของผู ป ว ยนอก
นางสาวแวสูไฮลา
ลูโบะเด็ง
โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
การปรั บ ใช ก ฎหมายอิ ส ลามว า ด ว ยครอบครั ว และมรดกในจั ง หวั ด นายเจะเหลาะ แขกพงศ
ชายแดนภาคใต : จุดเดนของมุสลิมไทยในประชาคมอาเซียน
รูปแบบการฟตวา : ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการฟตวาในมาเลเซียและ
นายฆอซาลี เบ็ญหมัด
สิงคโปร
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมือนิงกัลดุนยาบานโคะ : การจัดการชุมชนเขมแข็ง
นายมะดาโอะ ปูเตะ
อยางมีสวนรวม
การหยารางตามหลักซะรีอะฮฺอิสลามกับสภาพจริงของครอบครัวมุสลิมในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ในสามจังหวัดชายแดนใต
ฉ และประเทศไทย

หอง นราทัศน 2
Theme 5 และ Theme 6 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ
ประธาน : รศ. ดร. ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, อ. ดร. รุงลาวัลย จัตนทรัตนา และ อ. พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ
08:40-09:00

O5-67

09:00-09:20

O5-68

กระบวนทัศนใหมในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา: บทสรุปจากการสังเคราะห
เ อ ก ส า ร ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กระบวนการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูการอยูรวมกันและคุณลักษณะที่พึง
ป ร า ร ถ น า ใ น ก า ร อ ยู ร ว ม กั น จ า ก มุ ม ม อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

09:20-09:40

O5-69

09:40-10:00

O5-70

10:20-10:40

O5-71

การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ศึ ก ษากรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่งในภาคใต
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา :
กรณีศึกษาเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
รูปแบบมหาวิทยาลัยไทยที่เกิดจากการหลอมรวม

10:40-11:00

O6-79

งานเสริม:กลยุทธการปรับตัวของประชาชนในชวงวิกฤต

11:00-11:20

O6-80

11:20-11:40

O6-81

11:40-12:00

O5-72

13:00-13:15

O5-73

13:15-13:30

O5-74

13:30-13:45

O5-75

13:45-14:00

O5-76

14:00-14:15

O5-77

14.30-14.45

O5-78

นายดนุวัศ
สุวรรณวงศ
ดร.สุธาสินี
บุญญาพิทักษ
ผศ.กรุณา
แดงสุวรรณ
คุณศุภลักษณ
สินธนา
ศิริกัญญา แกนทอง

รศ.ดร.ชินสัคค
สุวรรณอัจฉริย
ดร.ภัทราวรรณ
การไมอยูในระบบโรงเรียนและไมทํางานของเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล
ทองคําชุม
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ใน นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
จังหวัดปตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตเมือง
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นายประวิตร
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ที่ตรงกับความตองการของสถาน หวังประเสริฐ
ประกอบการดานชางยนต ในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอรสําหรับบทเพลงใน
นายสโมสร
บันไดเสียง C Major ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนสตูลวิทยา
ทองสิพพัญู
การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ร ว มกั บ การใช เ อกสารประกอบการเรี ย นที่ มี ต อ นางสาวนับ บริกล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คลื่น ที่ออกแบบการเรียนรู นางสาวนู ร อั ล วานี
แบบยอนกลับกับการออกแบบการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ของนักเรียนชั้น มอลอ
มัธยมศึกษา ปที่ 5
ผลของการสอนตามแนวคิ ดวิ ธีธรรมชาติ ตอความสามารถทางภาษาอั งกฤษของ น า ง ส า ว นุ ร อ า นี
โตะโยะ
นักเรียนระดับเตรียมความพรอม
ผลของการใหขอมูลยอนกลับควบคูกับการเสริมแรงแบบเวนระยะที่มีตอพฤติกรรม นางนัจญมีย สะอะ
การเรียนรู ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต แ ละสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
การพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการจริยธรรมอิสลาม (อัล-อัคลาก) กับสาระการ นางสาวจินดา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ตามหลั
ช กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
14.30-14.45

15:00-15:15
15:15-15:50

O5-78 (A)

ราชนิยม

สภาพป ญ หาและความต อ งการด า นการบริ ก ารวิ ช าการของโรงเรี ย น ผศ.กมลรัตน
ประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาโรงเรียนกลุมรม คนองเดช
เกลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศึกษาศาสตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
P1-01 การสรางเครื่องกายภาพบําบัดเขา
P1-02
P1-03
P1-04

แผนฉนวนจากเถาไมยางพาราเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ
สมบัติการตานทานความรอนของอิฐที่มีสวนผสมของเศษยางผสมน้ํายางพารา
การออกแบบใบพัดที่สามารถปรับแนวแกนเพื่อใชกับเรือประมงขนาดเล็ก

Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
P2-05 ผลของปุยอินทรีย และปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุเฉี้ยง
พัทลุงในระบบเกษตรอินทรีย
P2-06 ศึกษาการใชปุยยูเรียในอัตราที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดขาว
P2-07 ศึกษาชนิดของปุยตอการเจริญเติบโตแลผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง
P2-08 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดฝกออนโดยใชปุยสูตร
15-15-15 ในอัตราตางกัน
P2-09 ศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของขาวโพดฝกออนตอการใช
ปุยมูลวัวลักษณะตางกัน
P2-10 ผลของการหมักหญาซิกแนลเลื้อยดวย กากน้ําตาล รําหยาบ และปลายขาว ตอ
อัตราการกินไดในโคนม
P2-11 ผลของไซโตไคนินและออกซินตอการเจริญและพัฒนาของยอดของกุหลาบตัด
ดอกในสภาพปลอดเชื้อ
P2-12 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตน้ํายางพาราในสวนยางพาราของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส
P2-13 การใชระบบภูมิสารสนเทศในการสํารวจพื้นที่นากุงและคุณภาพน้ํา
ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง
P2-15 ผลของสารสกั ด จากมะรุ ม ด ว ยน้ํ า ในการควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
Colletotrichum spp.
P2-16 ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ําเชื้อตอปริมาณและคุณภาพน้ําเชื้อในไกเบตง
P2-17 ผลของจํานวนตัวอสุจิที่ใชในการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อสดของไกเบตงตออัตรา
การผสมติดของไขในไกไขลูกผสม
P2-18 ศึกษาประสิทธิภาพของยาถายพยาธิ อัลเบนดาโซล เลวามิโซล และ
ไอเวอเมกตินในการกําจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะลูกผสม
พื้นเมืองแองโกลนูเบียน

นายสมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายนิโอะ ปูซู

นายผดุง แดงทอง
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
นายมงคล คงเสน
นางสาวกาญจนี ทองเทพ
นายอภิสิทธิ์ ไชยลาภ
นางสาวปราณี นวลละออง
ดร.สายทอง แกวฉาย
นายมงคล คงเสน
นายมงคล คงเสน
นายสมนึก ลิ้มเจริญ
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Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
P3-19 การพัฒนาตัวบงชี้สุขภาพองคการของศูนยอนามัยสังกัดกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคใต
P3-20 การติดตามผลการปฏิบัติงานหมอหมูบาน โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ (สายการแพทย)
P3-21 การดูแลตนเองของผูปวยชิกุนยา: กรณีศึกษาหมูบานทุงคา
P3-23 ผลของการเตรียมอยางมีแบบแผนในเด็กอายุ 5-12 ป ตอการรับรูการปวด
จากการใชสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
P3-26 ความเหนื่อยลา และการจัดอาการเหนื่อยลาของนักศึกษาพยาบาลขณะฝก
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูส ูงอายุ 1
P3-27 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
P3-28 ความรูความสามารถของเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน
เทศบาล 1-6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส
P3-29 ผลการสอนโดยใชคูมือการสงเสริมดูแลสุขภาพ สําหรับแกนนํานักเรียน
ในชุมนุมรักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
P4-30 บทบาทการเปนผูน ําครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามี เนื่องจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต : กรณีศึกษาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานรอ
ตันบาตู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
P4-31 ปจจัยดานจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลกของวัยรุน
ในเขตจังหวัดนราธิวาส
P4-32 ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ โครงการ
“โรงพักเพื่อประชาชน” สถานีตํารวจภูธรทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
P4-34 การควบคุมภายในดานการบริหารและการจัดการ องคการบริหาร
สวนตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
P4-35 การมีสวนรวมของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทางดานน้ําเสีย

นายวินิช ถวิลวรรณ
อาจารยพรทิวา คงคุณ
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
อาจารยศิราคริน พิชัยสงคราม
อาจารยฟูซียะห หะยี
นายระวิ แกวสุกใส
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน

ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี

นางสาวธิดารัตน หวังสวัสดิ์
นายเรืองฤทธิ์ พรหมมา
นางสาวพัชนี ตูเละ
นางสาวชลธิชา มะลิพรม
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Theme 5 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและการเรียนการสอน
P5-36
P5-37
P5-39
P5-40
P5-41
P5-42
P5-43
P5-44

P5-45

P5-47

P5-48
P5-49
P5-50
P5-51

P5-52

การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร า งค า นิ ย มองค ก รสํ า หรั บ
นางสาวจริยา บุญสุข
โรงพยาบาลเทพา ดวยกระบวนการพัฒนาองคการ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สําหรับ นางสาวจันทรัสม เอี่ยวเล็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูล
การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เทคโนโลยีอุตสาหการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
80 พรรษามหาราชินี : พระมหากรุณาธิคุณตอการจัดการศึกษาในระบบของไทย
ผศ.สกุณา บุญนรากร
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผศ.นิภารัตน จันทรแสงรัตน
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
รูปแบบการจัดการความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
การพัฒนาแบบประเมินการฝกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชีในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
นางสาวลัคนา พรมทอง
การพัฒนาแบบวัดคานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ของโรงเรี ย นสั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาและความคงทนในการคิด
นางสาวนุศรา หมัดอะด้ํา
แกปญหา
ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นายครรชิต เอกจิตต
ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางองคความรูโดยใชนิทานทองถิ่นในสตูล
ที่ มี ต อ ความเข า ใจในการอ า นและความสามารถในการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กระบวนการเรียนเพิ่มในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 1 และ 2 ของคณะ
นายซากี นิเซ็ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยการใชวีดีโอและการศึกษาเปนกลุม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่ององคประกอบดนตรี สําหรับนักเรียนโครงการจัด
นายนฤดล ดาวดวง
การศึกษานอกระบบ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
นางสาวดวงจันทร
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดสงขลา
ศิริรักษโสภณ
สภาพปญหา สาเหตุ กระบวนการแกไขปญหาและแนวทางปองกันการออก
นางสาวจิรมล แกวฉิมพลี
กลางคันของนักเรียน ชวงชั้นที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
แวง จังหวัดนราธิวาส
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเผชิญ นางสาวตาลทิพย ทองคุปต
และฝาฟนอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนราธิวาส ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
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P5-54
P5-55
P5-56
P5-57
P5-58
P5-59
P5-60
P5-61
P5-62

การเรียนรูแปนอักษร วิชาพิมพดีดไทย
การพัฒนาการเรียนรูวิชาบัญชีเบื้องตน 2 เรื่อง สมุดรายวันเฉพาะชั้น ปวช. 1
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
ตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ระดับ ปวช.
ความตองการของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
ทัศนคติของผูปกครองตอการบริการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ 5 ดานของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรตอการจัดสภาพแวดลอมภายใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางดารุนี แม
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
นายพระรักษ อมรศักดิ์
นางสาวเกศแกว ประดิษฐ
อาจารยสุกญ
ั ญา เทพโซะ
นางสุพัธตรา พัชณี

Theme 6 งานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอมดานการวิจัย
P6-63 ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศดานการวิจัยเฉพาะทาง

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

P6-64
P6-65

นายศิลปชัย สุวรรณมณี
ผศ. คลอง วงศสขุ มนตรี

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเมินผลโครงการสัจธรรมสัญจร (ดะอฺวะห) จังหวัดนราธิวาส

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ฏ

คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย
(Oral Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1. เวลาการนํ า เสนอ 15 นาที เวลาซั ก ถาม 5 นาที รวม 20 นาที (โปรดดู
กําหนดการประกอบ บางกรณีที่จัดเวลานําเสนอให้ รวม 15 นาที)
2. เมื่อนําเสนอไป แล้ว 10 นาทีผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งสั้น 1 ครั้ง เมื่อหมด
เวลา 15 นาที ผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งยาว 1 ครั้ง ขอให้ผู้นําเสนอหยุดการนําเสนอ
และเตรียมตัวตอบคําถาม
3. ผลงานที่นําเสนอ ควรจัดทําเป็น MS PowerPoint 2003/2007 และบันทึก
ลงแผ่น CD เพื่อป้องกันไวรัส และควรนํามาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นําเสนอก่อน ในเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2555 หรือในช่วงเช้าก่อนนําเสนอ โดยประสานกับ
เจ้าหน้าที่ หาก ผู้นําเสนอต้องการนําเสนอในรูปแบบอื่นกรุณาแจ้งฝ่ายจัดการประชุม
ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้ประสานการจัดโสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้อย่างเหมาะสม
4. ผู้นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจะต้องนําไฟล์ข้อมูลที่จะนําเสนอส่งกับ
เจ้าหน้าที่/ตอนลงทะเบียนช่วงเช้า
หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในแต่ละ
THEME

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ฐ

คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กําหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 ซม. X ยาว 120 ซม. จํานวน 1 แผ่น ต่อ 1
เรื่อง โดยจัดทําเป็นภาษาไทย ขนาดอักษรควรมีขนาด เพียงพอที่จะอ่านได้ในระยะห่าง 1
เมตร ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นําเสนอ)
2. ชื่อผู้ทําวิจยั และหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ สรุปสาระสําคัญเฉพาะที่จําเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ
4. บทนํา (บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั )
5. อุปกรณ์/วิธีการ
6. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
7. สรุปผลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
หมายเหตุ
- มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
- การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555
(เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

6

ผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําปี 2555
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และคณะ. (2555). ผลของการสอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ในโรงเรียนสําหรับแกนนํานักเรียนชุมนุมรักสุขภาพในโรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย The National
Conference on Research and Innovations for The Three Most South Provinces
and Thailand’s Development. สงขลา: บันลือการพิมพ์.
สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 75
การเผยแพร่
นําเสนอผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation ในการประชุม การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 วันที่ 7 – 8
สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดโดย มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
และเผยแพร่ในรูปเล่ม Abstract การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่
National
1
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย The
Conference on Research and Innovations for The Three Most South Provinces and
Thailand’s Development ดังหลักฐานประกอบต่อไปนี้

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานส่งเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส
โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖

ที่ ศธ ๐๕๘๗/ ๒๔๑๓
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา สุวรรณกาญจน์
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ มีความยินดีขอแจ้งว่า บทความวิจัยเรื่อง
ผลของการสอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพในโรงเรียนสําหรับแกนนํา นักเรี ยนชุมนุมรัก
สุขภาพในโรงเรี ยนนราสิ กขาลัย อํ าเภอเมื อง จังหวั ดนราธิวาส ของท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้
และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยที่การนําเสนอ
ผลงานวิชาการของท่านในครั้งนี้ จะใช้เวลาในการนําเสนอรวม ๒๐ นาที (กรณีนําเสนอโดยวาจา) และให้เวลา
ในช่วง ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ (กรณีนําเสนอโดยโปสเตอร์)
ในการนี้ จึงขอให้ท่านชําระค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งท่านสามารถศึกษาขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทาง Website ของการ
ประชุม ฯ และคู่มือการประชุมวิชาการ ฯ ที่แนบมา รวมทั้งปรับปรุงบทคัดย่อผลงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึ่งจะส่งถึงท่านทาง E-mail ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดําเนินการจัดทําบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) เป็น Electronic file (Word.doc) ส่งภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผ่านทาง
E-mail ของการประชุมและติดตามกําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทาง
Website ของการประชุม ฯ และ E-mail ของท่าน ทั้งนี้ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ของท่านที่ได้รับ
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะและผ่านการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ฯ เพื่อรวบรวมไว้ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม ซึ่ ง จะประกาศผ่ า นทาง Website ของการประชุ ม ทั้ ง นี้ โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://rms.pnu.ac.th
หรื อ ติ ด ต่ อ คุ ณ ฉั ต รรั ต น์ พั ฒ นะเดชาวั ส ส์ และคุ ณ เบญจารี สกุ ล ราษฎร
โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖ งานส่งเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-mail :
rpnu_meeting1@hotmail.co.th โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๗๔ ต่อ ๑๒๗ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑๓๘๘๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ก
กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
ระหวางวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 6
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (ศูนยราชการใหม)
เวลา 12.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น.
พิธีลงนามความรวมมือ
เวลา 13.30 น.
พิธีเปด
เวลา 14.00 – 16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “การใชประโยชนจากงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ในการพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย “
เวลา 17.30 น.
งานเลี้ยงตอนรับ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ปาฐกถาพิเศษ “ความรวมมือของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และมหาวิทยาลัยอิสลาม ในการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใชพัฒนาสามจังหวัด
ชายแดนใตและประเทศไทย”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา 08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
เวลา 08.40 – 10.30 น.
: หองยอยที่ 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 10.45 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
เวลา 14.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 15.50 น.
เวลา 15.50 - 16.20 น.
เวลา 16.20 – 18.00 น.

: หองยอยที่ 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
: หองยอยที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
: หองยอยที่ 4 งานวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
: หองยอยที่ 5 งานวิจัยดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตโครงการทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ ประจําป 2552-2553
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation) (ตอ)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ใตและประเทศไทย
พิธีปด/มอบรางวัลผลงานดีเดน/เกียรติบัตรผูรวมเสนอผลงาน
City Tour (Narathiwat)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ข
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมภาคบรรยาย
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองบุหรง
ประธาน : ผศ. ดร. อับดุลนาเซร ฮายีสาเมาะ, อ. ดร. อาสลัน หิเล และ อ. ดร. นวัล บินหะยีนิยิ
08:40-09:00

O1-01

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดแบบพกพา

นายวรนล กิติสาธร

09:00-09:20
09:20-09:40

O1-02
O1-03

นางปาริฉัตร แกนสม
นายอับดุลฮาเล็ม มีซอ

09:40-10:00

O1-04

10:20-10:35

O1-05

10:35-10:50

O1-06

10:50-11:05
11:05-11:20

O1-07
O1-08

11:20-11:35

O1-09

11:35-11:50

O1-10

11:50-12:05
13:00-13:15

O1-11
O1-12

13:15-13:30
13:30-13:45

O1-13
O1-14

เครื่องขยายสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจประหยัดพลังงาน
การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟ
ปาในเขตปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส
การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายางโดยเทคนิคการสงผาน ดวย
แสงเลเซอร
การหาปจจัยที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของ
อะลูมิเนียมผสมตางชนิดโดยใชหลักการออกแบบการทดลอง
การศึกษาวงจรมัลติเซลลอนิ เวอรเตอรโดยใชแหลงจายจากเซลล
พลังงานแสงอาทิตย
กําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมมวลรวมหยาบจากเศษผนังกออิฐ
ความทนทานตอสัญญาณรบกวนในการตัดแยกภาพโดยการใช
อัลกอริทึมที่มีพื้นฐานจากขอมูลทิศทางและขอมูลความเขมแสง
ผลการจําลองภาพตัดขวางความตานทานไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลง
เรกูลาไรเซชันหลายแบบ
สภาพและปญหาการใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ระบบสารสนเทศหองสมุดโดยใชอารเอฟไอดี
การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟโนลิกสและความเปนพิษระดับ
เซลลจากสารสกัดหยาบทุเรียนเทศ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองกําปน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ระบบเตือนภัยน้ําทวม

13:45-14:00
14:00-14:15

O1-15
O1-16

14:15-14:30
14:30-14:45
15:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:50

การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลในจังหวัดนราธิวาส
การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
ใกลเคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
O1-17 ระบบตรวจนับผูใชหองสมุดโดยใชอินฟาเรดเซ็นเซอร
O1-18 สมบัติการตานแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกสมโอดวยเอธานอล
O1-19 การศึกษาสารตานอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม
O1-20 การดูดซับฟอสเฟตบนซีโอไลตชนิด FER โดยระเบียบวิธีการคํานวณ
ทางเคมีคอมพิวเตอร
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

นายสุไลมาน หะยีสะเอะ
นายมูหามัด เตะยอ
นายมัจดี โตะตาหยง
ผศ. ปรีชา สะแลแม
นายยรรยง สุรัตน
นางสาวนิดา แซจอง
นายอิลยาส มามะ
นายซาการียา สะอิ
นางสาวอาอีเสาะ สาและ
นายนิธิ พลไชย
นายนัฐศักดิ์ พิทักษคัด
นานต
นายนิโอะ ปูซู
นายเอกสิทธิ์ กระจางลิขิต
นายอาฟพ จิการะจิ
นายรอมสรรค เศะ
นางสาวรอปอะ กือจิ
นายยะโกะ ขาเร็มดาเบะ
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ค
Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
หองบุหงา
ประธาน : อ. ดร. วิไลวัลย อินทรไชยมาศ, อ. ดร. สายทอง แกวฉาย และ อ.จักรพงศ จิระแพทย
08:40-09:00
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:20-14:40
15:00-15:15
15:15-15:50

O2-26

ศึ ก ษาการใช ไ ส เ ดื อ นดิ น ในการย อ ยสลายกากของเสี ย แปรรู ป จาก นายสะอาด อาแซ
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายาง
O2-27 การศึก ษาระบบการปลูก พืชและเลี้ย งสั ตวโ ดยไม ใชดินในเวลาและ นายวาสนิธิ์ พญาปุโรหิต
ระบบเดียวกัน
O2-28 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภคในภาคใต นางสาวนิจกานต
หนูอุไร
O2-29 การอบแหงเห็ดนางฟาดวยพลังงานจากรังสีอินฟราเรด
นายอีลีหยะ สนิโซ
O2-30 การใชสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนท (EMS) ชักนําการกลายพันธุในดา ผศ.อรุณี มวงแกวงาม
หลา
O2-31 การศึกษาการแปรรูปและบรรจุภัณฑตออายุการเก็บรักษามะพราวคั่ว นายรอมลี เจะดอเลาะ
O2-32 อิทธิพลของชนิดและปริมาณแปงตอสมบัติทางกายภาพและสมบัติ นายอนุวัตร วอลี
เชิงกลของกาวแปงเปยกผสมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ
O2-33 ศึกษาการเจริญเติบโตของปอคิวบาที่ปลูกทางภาคใตในชวงฤดูรอน
นายฮาซัน ยานา
O2-34 ศึกษาสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางสาวอรุณี ยูโซะ
ขาวหอมกระดังงา
O1-21 การคัดแยกเชื้อจุลลินทรียที่มีศักยภาพในการสรางเอนไชมเซลลูเลส นางสาวซัลไลลา แวมะยิ
และเพคติเนสจากระบบทางเดินอาหารของตัวออนดวงมะพราว
O1-22 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมแขกตอการยับยั้งการเจริญของ นางสาวปยุกฤษฏ
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
ทองบุญ
O1-23 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ รศ.ดร.วิชิต เรืองแปน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปตตานี
O1-24 พฤกษาศาสตรพื้นบาน ความหลากหลายพฤกษาเคมีบางกลุมของไผ นางสาวอรอุษา
เศรษฐกิจ จังหวัดพัทลุง
อินวรรณะ
O1-25
ประสิ ท ธิ ภ าพของปุ ย หมั ก และน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพต อ การให ผ ลผลิ ต นายซูไฮมิน เจะมะลี
ของฟาทะลายโจร
นางสาวสะเราะ นิยมเดชา
O2-34 (A) การผลิตวุนจากน้ําผลไมโดย Acetobacter xylinum
Nata Production from Fruit Juice using Acetobacter xylinum
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานการเกษตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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ง
Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
หอง พิกุลทอง
ประธาน : รศ. ดร. เธียรนันท วาณิชยศุภวงศ, ผศ. อัชฌา สุวรรณกาญจน และ อ. ดร. พนม สุขจันทร
09:00-09:20

09:20-09:40
09:40-10:00
10:20-10:40

10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40

11:40-12:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:15
15:15-15:50

O3-35

ความคิดเห็นของทันตแพทยและเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตอกรอบ นางสาวอิทธิญา ทองทา
กิจกรรม งานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดปตตานี
O3-36 ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองด ว ย นางสาวณัฐวรรณ
การแพทยแผนไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วรพิสุทธิวงศ
O3-37 ผลการสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพดวยแนวคิด นางสาวชุติมา อยูสมบูรณ
ทองถิ่นนิยม: บทเรียนจากการดําเนินการระดับทองถิ่นของประเทศไทย
O3-38 แนวคิดอนาคตเพื่อพัฒนาการศึกษาดานการสื่อสารสุขภาพ ระดับ นางวราพร นาชารีย
ปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น การพลศึ ก ษา ของไทย โดยเทคนิ ค เดลฟาย
ประยุกต
O3-39 วิถีความเปนอยูไทยกับการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
นายปยวัฒน เกตุวงศา
O3-40 การวัดความเปนองคการแหงการเรียนรู(Learning organization) นายโอภาส วงศศิลป
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
O3-41 ประสบการณการทํางานกับภาคีเครือขาย ในรายวิชาปฏิบัติการ อาจารยอนงค ภิบาล
พยาบาลชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
O3-42 สื่อความรูโรคเรื้อรังผานบทเพลง”ดีเกฮูลู”
นายแวฮัซมะห แวมูซอ
O3-43 ประสบการณการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการพยาบาลครอบครัว นายสายัณห อินทรภักดิ์
กับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
O3-44 ประสบการณของหมอตําแยในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดใน ผศ. ศิริพันธุ ศิริพันธุ
จังหวัดนราธิวาส
O3-45 บุคลากรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับการใชยาชุด
ภญ. พิมพร ทองเมือง
O3-46 ภาวะการทํางานของไตในผูปวยโรคเกาต ของโรงพยาบาลหนองจิก นางนีลนาถ เจะยอ
จังหวัดปตตานี
O3-47 กระบวนการลดระยะเวลารอคอยรั บ ยากลั บ บ า นของผู ป ว ยใน นางจีราพร ปูรียา
โรงพยาบาลแวง
O3-48 การปนเปอนของโลหะบางชนิดและโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่มบรรจุ นางสาววารินทร
ขวดที่วางจําหนายในเขตเทศบาลนครยะลา
ศรีพงษพันธุกุล
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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จ
Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
ประธาน : รศ. ดร. โยธิน แสวงดี, ผศ. ดร. ชมพูนุท ศรีพงษ และ อ. มุสลินท โตะกานิ
09:00-09:20
09:20-09:40

O4-50
O4-51

09:40-10:00

O4-52

10:20-10:40
10:40-11:00

O4-53
O4-54

11:00-11:15

O4-55

11:15-11:30

O4-56

11:30-11:45

O4-57

11:45-12:00

O4-58

13:00-13:15

O4-59

13:15-13:30

O4-60

13:30-13:45

O4-61

13:45-14:00

O4-62

14:00-14:15

O4-63

14:15-14:30
14:30-14:45

O4-64
O4-65

14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:50

O4-66

ปญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรไทย
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดสุ
ราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
สงเสริมการทองเที่ยว
พลวัตชุมชนลุมน้ําบางนราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : อัตลักษณ วัฒนธรรม
และความขัดแยง
สันติ ความรุนแรง และบาดแผลที่ซอนอยูในมุมมองของเรื่องเลาสมัยใหม
กระบวนการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุมลายูมุสลิมและการพัฒนาเครือขาย
: กรณีศึกษา “ปอเนาะดาแล”

หอง นราทัศน 1
นายธีระพงศ สันติภพ
นายอาชารินทร แปนสุข

นายศิริวุฒิ วรรณทอง
ผศ.ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย
นายคมวิทย สุขเสนีย

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากเหตุการณ นางสาวลําพู
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย
อมตวิยานนท
เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมสาม
ดร.ตายูดิน อุสมาน
จังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในการดูแลเยาวชน ตามวิถี
นายสะสือรี วาลี
แหงศาสนาอิสลามเพื่อเสริมสรางสันติสุข: กรณีศึกษามัสยิด
ตะอาวุน ต.บางปูอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
การศึกษาความสัมพันธของการเกิดความเครียดและความเหนื่อยลา ของ
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
นางธันยวนันฐ
ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ติ ด เ ก ม อ อ น ไ ล น
กรณีศึกษา:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปทุมวิไล
เลียนอยาง
ศึกษาแนวทางการขยายตลาดอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนใตสู นายอานิส พัฒนปรีชาวงศ
ประเทศตะวันออกกลาง : กรณีศึกษา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ความคาดหวั ง และการรั บ รู คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของผู ป ว ยนอก
นางสาวแวสูไฮลา
ลูโบะเด็ง
โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
การปรั บ ใช ก ฎหมายอิ ส ลามว า ด ว ยครอบครั ว และมรดกในจั ง หวั ด นายเจะเหลาะ แขกพงศ
ชายแดนภาคใต : จุดเดนของมุสลิมไทยในประชาคมอาเซียน
รูปแบบการฟตวา : ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการฟตวาในมาเลเซียและ
นายฆอซาลี เบ็ญหมัด
สิงคโปร
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมือนิงกัลดุนยาบานโคะ : การจัดการชุมชนเขมแข็ง
นายมะดาโอะ ปูเตะ
อยางมีสวนรวม
การหยารางตามหลักซะรีอะฮฺอิสลามกับสภาพจริงของครอบครัวมุสลิมในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ในสามจังหวัดชายแดนใต
ฉ และประเทศไทย

หอง นราทัศน 2
Theme 5 และ Theme 6 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ
ประธาน : รศ. ดร. ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, อ. ดร. รุงลาวัลย จัตนทรัตนา และ อ. พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ
08:40-09:00

O5-67

09:00-09:20

O5-68

กระบวนทัศนใหมในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา: บทสรุปจากการสังเคราะห
เ อ ก ส า ร ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กระบวนการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูการอยูรวมกันและคุณลักษณะที่พึง
ป ร า ร ถ น า ใ น ก า ร อ ยู ร ว ม กั น จ า ก มุ ม ม อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

09:20-09:40

O5-69

09:40-10:00

O5-70

10:20-10:40

O5-71

การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ศึ ก ษากรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่งในภาคใต
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา :
กรณีศึกษาเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
รูปแบบมหาวิทยาลัยไทยที่เกิดจากการหลอมรวม

10:40-11:00

O6-79

งานเสริม:กลยุทธการปรับตัวของประชาชนในชวงวิกฤต

11:00-11:20

O6-80

11:20-11:40

O6-81

11:40-12:00

O5-72

13:00-13:15

O5-73

13:15-13:30

O5-74

13:30-13:45

O5-75

13:45-14:00

O5-76

14:00-14:15

O5-77

14.30-14.45

O5-78

นายดนุวัศ
สุวรรณวงศ
ดร.สุธาสินี
บุญญาพิทักษ
ผศ.กรุณา
แดงสุวรรณ
คุณศุภลักษณ
สินธนา
ศิริกัญญา แกนทอง

รศ.ดร.ชินสัคค
สุวรรณอัจฉริย
ดร.ภัทราวรรณ
การไมอยูในระบบโรงเรียนและไมทํางานของเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล
ทองคําชุม
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ใน นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
จังหวัดปตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตเมือง
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นายประวิตร
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ที่ตรงกับความตองการของสถาน หวังประเสริฐ
ประกอบการดานชางยนต ในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอรสําหรับบทเพลงใน
นายสโมสร
บันไดเสียง C Major ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนสตูลวิทยา
ทองสิพพัญู
การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ร ว มกั บ การใช เ อกสารประกอบการเรี ย นที่ มี ต อ นางสาวนับ บริกล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คลื่น ที่ออกแบบการเรียนรู นางสาวนู ร อั ล วานี
แบบยอนกลับกับการออกแบบการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ของนักเรียนชั้น มอลอ
มัธยมศึกษา ปที่ 5
ผลของการสอนตามแนวคิ ดวิ ธีธรรมชาติ ตอความสามารถทางภาษาอั งกฤษของ น า ง ส า ว นุ ร อ า นี
โตะโยะ
นักเรียนระดับเตรียมความพรอม
ผลของการใหขอมูลยอนกลับควบคูกับการเสริมแรงแบบเวนระยะที่มีตอพฤติกรรม นางนัจญมีย สะอะ
การเรียนรู ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต แ ละสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
การพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการจริยธรรมอิสลาม (อัล-อัคลาก) กับสาระการ นางสาวจินดา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ตามหลั
ช กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
14.30-14.45

15:00-15:15
15:15-15:50

O5-78 (A)

ราชนิยม

สภาพป ญ หาและความต อ งการด า นการบริ ก ารวิ ช าการของโรงเรี ย น ผศ.กมลรัตน
ประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาโรงเรียนกลุมรม คนองเดช
เกลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศึกษาศาสตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ซ

การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
P1-01 การสรางเครื่องกายภาพบําบัดเขา
P1-02
P1-03
P1-04

แผนฉนวนจากเถาไมยางพาราเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ
สมบัติการตานทานความรอนของอิฐที่มีสวนผสมของเศษยางผสมน้ํายางพารา
การออกแบบใบพัดที่สามารถปรับแนวแกนเพื่อใชกับเรือประมงขนาดเล็ก

Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
P2-05 ผลของปุยอินทรีย และปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุเฉี้ยง
พัทลุงในระบบเกษตรอินทรีย
P2-06 ศึกษาการใชปุยยูเรียในอัตราที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดขาว
P2-07 ศึกษาชนิดของปุยตอการเจริญเติบโตแลผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง
P2-08 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดฝกออนโดยใชปุยสูตร
15-15-15 ในอัตราตางกัน
P2-09 ศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของขาวโพดฝกออนตอการใช
ปุยมูลวัวลักษณะตางกัน
P2-10 ผลของการหมักหญาซิกแนลเลื้อยดวย กากน้ําตาล รําหยาบ และปลายขาว ตอ
อัตราการกินไดในโคนม
P2-11 ผลของไซโตไคนินและออกซินตอการเจริญและพัฒนาของยอดของกุหลาบตัด
ดอกในสภาพปลอดเชื้อ
P2-12 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตน้ํายางพาราในสวนยางพาราของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส
P2-13 การใชระบบภูมิสารสนเทศในการสํารวจพื้นที่นากุงและคุณภาพน้ํา
ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง
P2-15 ผลของสารสกั ด จากมะรุ ม ด ว ยน้ํ า ในการควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
Colletotrichum spp.
P2-16 ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ําเชื้อตอปริมาณและคุณภาพน้ําเชื้อในไกเบตง
P2-17 ผลของจํานวนตัวอสุจิที่ใชในการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อสดของไกเบตงตออัตรา
การผสมติดของไขในไกไขลูกผสม
P2-18 ศึกษาประสิทธิภาพของยาถายพยาธิ อัลเบนดาโซล เลวามิโซล และ
ไอเวอเมกตินในการกําจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะลูกผสม
พื้นเมืองแองโกลนูเบียน

นายสมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายนิโอะ ปูซู

นายผดุง แดงทอง
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
นายมงคล คงเสน
นางสาวกาญจนี ทองเทพ
นายอภิสิทธิ์ ไชยลาภ
นางสาวปราณี นวลละออง
ดร.สายทอง แกวฉาย
นายมงคล คงเสน
นายมงคล คงเสน
นายสมนึก ลิ้มเจริญ
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Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
P3-19 การพัฒนาตัวบงชี้สุขภาพองคการของศูนยอนามัยสังกัดกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคใต
P3-20 การติดตามผลการปฏิบัติงานหมอหมูบาน โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ (สายการแพทย)
P3-21 การดูแลตนเองของผูปวยชิกุนยา: กรณีศึกษาหมูบานทุงคา
P3-23 ผลของการเตรียมอยางมีแบบแผนในเด็กอายุ 5-12 ป ตอการรับรูการปวด
จากการใชสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
P3-26 ความเหนื่อยลา และการจัดอาการเหนื่อยลาของนักศึกษาพยาบาลขณะฝก
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูส ูงอายุ 1
P3-27 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
P3-28 ความรูความสามารถของเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน
เทศบาล 1-6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส
P3-29 ผลการสอนโดยใชคูมือการสงเสริมดูแลสุขภาพ สําหรับแกนนํานักเรียน
ในชุมนุมรักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
P4-30 บทบาทการเปนผูน ําครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามี เนื่องจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต : กรณีศึกษาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานรอ
ตันบาตู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
P4-31 ปจจัยดานจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลกของวัยรุน
ในเขตจังหวัดนราธิวาส
P4-32 ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ โครงการ
“โรงพักเพื่อประชาชน” สถานีตํารวจภูธรทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
P4-34 การควบคุมภายในดานการบริหารและการจัดการ องคการบริหาร
สวนตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
P4-35 การมีสวนรวมของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทางดานน้ําเสีย

นายวินิช ถวิลวรรณ
อาจารยพรทิวา คงคุณ
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
อาจารยศิราคริน พิชัยสงคราม
อาจารยฟูซียะห หะยี
นายระวิ แกวสุกใส
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน

ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี

นางสาวธิดารัตน หวังสวัสดิ์
นายเรืองฤทธิ์ พรหมมา
นางสาวพัชนี ตูเละ
นางสาวชลธิชา มะลิพรม
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Theme 5 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและการเรียนการสอน
P5-36
P5-37
P5-39
P5-40
P5-41
P5-42
P5-43
P5-44

P5-45

P5-47

P5-48
P5-49
P5-50
P5-51

P5-52

การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร า งค า นิ ย มองค ก รสํ า หรั บ
นางสาวจริยา บุญสุข
โรงพยาบาลเทพา ดวยกระบวนการพัฒนาองคการ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สําหรับ นางสาวจันทรัสม เอี่ยวเล็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูล
การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เทคโนโลยีอุตสาหการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
80 พรรษามหาราชินี : พระมหากรุณาธิคุณตอการจัดการศึกษาในระบบของไทย
ผศ.สกุณา บุญนรากร
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผศ.นิภารัตน จันทรแสงรัตน
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
รูปแบบการจัดการความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
การพัฒนาแบบประเมินการฝกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชีในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
นางสาวลัคนา พรมทอง
การพัฒนาแบบวัดคานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ของโรงเรี ย นสั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาและความคงทนในการคิด
นางสาวนุศรา หมัดอะด้ํา
แกปญหา
ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นายครรชิต เอกจิตต
ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางองคความรูโดยใชนิทานทองถิ่นในสตูล
ที่ มี ต อ ความเข า ใจในการอ า นและความสามารถในการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กระบวนการเรียนเพิ่มในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 1 และ 2 ของคณะ
นายซากี นิเซ็ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยการใชวีดีโอและการศึกษาเปนกลุม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่ององคประกอบดนตรี สําหรับนักเรียนโครงการจัด
นายนฤดล ดาวดวง
การศึกษานอกระบบ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
นางสาวดวงจันทร
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดสงขลา
ศิริรักษโสภณ
สภาพปญหา สาเหตุ กระบวนการแกไขปญหาและแนวทางปองกันการออก
นางสาวจิรมล แกวฉิมพลี
กลางคันของนักเรียน ชวงชั้นที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
แวง จังหวัดนราธิวาส
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเผชิญ นางสาวตาลทิพย ทองคุปต
และฝาฟนอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนราธิวาส ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
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P5-54
P5-55
P5-56
P5-57
P5-58
P5-59
P5-60
P5-61
P5-62

การเรียนรูแปนอักษร วิชาพิมพดีดไทย
การพัฒนาการเรียนรูวิชาบัญชีเบื้องตน 2 เรื่อง สมุดรายวันเฉพาะชั้น ปวช. 1
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
ตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ระดับ ปวช.
ความตองการของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
ทัศนคติของผูปกครองตอการบริการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ 5 ดานของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรตอการจัดสภาพแวดลอมภายใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางดารุนี แม
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
นายพระรักษ อมรศักดิ์
นางสาวเกศแกว ประดิษฐ
อาจารยสุกญ
ั ญา เทพโซะ
นางสุพัธตรา พัชณี

Theme 6 งานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอมดานการวิจัย
P6-63 ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศดานการวิจัยเฉพาะทาง

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

P6-64
P6-65

นายศิลปชัย สุวรรณมณี
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเมินผลโครงการสัจธรรมสัญจร (ดะอฺวะห) จังหวัดนราธิวาส

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ฏ

คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย
(Oral Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1. เวลาการนํ า เสนอ 15 นาที เวลาซั ก ถาม 5 นาที รวม 20 นาที (โปรดดู
กําหนดการประกอบ บางกรณีที่จัดเวลานําเสนอให้ รวม 15 นาที)
2. เมื่อนําเสนอไป แล้ว 10 นาทีผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งสั้น 1 ครั้ง เมื่อหมด
เวลา 15 นาที ผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งยาว 1 ครั้ง ขอให้ผู้นําเสนอหยุดการนําเสนอ
และเตรียมตัวตอบคําถาม
3. ผลงานที่นําเสนอ ควรจัดทําเป็น MS PowerPoint 2003/2007 และบันทึก
ลงแผ่น CD เพื่อป้องกันไวรัส และควรนํามาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นําเสนอก่อน ในเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2555 หรือในช่วงเช้าก่อนนําเสนอ โดยประสานกับ
เจ้าหน้าที่ หาก ผู้นําเสนอต้องการนําเสนอในรูปแบบอื่นกรุณาแจ้งฝ่ายจัดการประชุม
ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้ประสานการจัดโสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้อย่างเหมาะสม
4. ผู้นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจะต้องนําไฟล์ข้อมูลที่จะนําเสนอส่งกับ
เจ้าหน้าที่/ตอนลงทะเบียนช่วงเช้า
หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในแต่ละ
THEME

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ฐ

คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กําหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 ซม. X ยาว 120 ซม. จํานวน 1 แผ่น ต่อ 1
เรื่อง โดยจัดทําเป็นภาษาไทย ขนาดอักษรควรมีขนาด เพียงพอที่จะอ่านได้ในระยะห่าง 1
เมตร ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นําเสนอ)
2. ชื่อผู้ทําวิจยั และหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ สรุปสาระสําคัญเฉพาะที่จําเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ
4. บทนํา (บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั )
5. อุปกรณ์/วิธีการ
6. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
7. สรุปผลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
หมายเหตุ
- มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
- การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555
(เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานส่งเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส
โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖

ที่ ศธ ๐๕๘๗/ ๒๔๑๓
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา สุวรรณกาญจน์
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ มีความยินดีขอแจ้งว่า บทความวิจัยเรื่อง
ประสบการณ์การทํางานกับภาคีเครือข่ายในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ของท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยที่การนําเสนอผลงานวิชาการของท่านในครั้ง
นี้ จะใช้เวลาในการนําเสนอรวม ๒๐ นาที (กรณีนําเสนอโดยวาจา) และให้เวลาในช่วง ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ของวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ (กรณีนําเสนอโดยโปสเตอร์)
ในการนี้ จึงขอให้ท่านชําระค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งท่านสามารถศึกษาขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทาง Website ของการ
ประชุม ฯ และคู่มือการประชุมวิชาการ ฯ ที่แนบมา รวมทั้งปรับปรุงบทคัดย่อผลงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึ่งจะส่งถึงท่านทาง E-mail ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดําเนินการจัดทําบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) เป็น Electronic file (Word.doc) ส่งภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผ่านทาง
E-mail ของการประชุมและติดตามกําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทาง
Website ของการประชุม ฯ และ E-mail ของท่าน ทั้งนี้ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ของท่านที่ได้รับ
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะและผ่านการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ฯ เพื่อรวบรวมไว้ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม ซึ่ ง จะประกาศผ่ า นทาง Website ของการประชุ ม ทั้ ง นี้ โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://rms.pnu.ac.th
หรื อ ติ ด ต่ อ คุ ณ ฉั ต รรั ต น์ พั ฒ นะเดชาวั ส ส์ และคุ ณ เบญจารี สกุ ล ราษฎร
โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖ งานส่งเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-mail :
rpnu_meeting1@hotmail.co.th โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๗๔ ต่อ ๑๒๗ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑๓๘๘๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ก
กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
ระหวางวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 6
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (ศูนยราชการใหม)
เวลา 12.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น.
พิธีลงนามความรวมมือ
เวลา 13.30 น.
พิธีเปด
เวลา 14.00 – 16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “การใชประโยชนจากงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ในการพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย “
เวลา 17.30 น.
งานเลี้ยงตอนรับ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ปาฐกถาพิเศษ “ความรวมมือของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และมหาวิทยาลัยอิสลาม ในการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใชพัฒนาสามจังหวัด
ชายแดนใตและประเทศไทย”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา 08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
เวลา 08.40 – 10.30 น.
: หองยอยที่ 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 10.45 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
เวลา 14.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 15.50 น.
เวลา 15.50 - 16.20 น.
เวลา 16.20 – 18.00 น.

: หองยอยที่ 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
: หองยอยที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
: หองยอยที่ 4 งานวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
: หองยอยที่ 5 งานวิจัยดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตโครงการทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ ประจําป 2552-2553
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation) (ตอ)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ใตและประเทศไทย
พิธีปด/มอบรางวัลผลงานดีเดน/เกียรติบัตรผูรวมเสนอผลงาน
City Tour (Narathiwat)
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ข
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมภาคบรรยาย
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองบุหรง
ประธาน : ผศ. ดร. อับดุลนาเซร ฮายีสาเมาะ, อ. ดร. อาสลัน หิเล และ อ. ดร. นวัล บินหะยีนิยิ
08:40-09:00

O1-01

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดแบบพกพา

นายวรนล กิติสาธร

09:00-09:20
09:20-09:40

O1-02
O1-03

นางปาริฉัตร แกนสม
นายอับดุลฮาเล็ม มีซอ

09:40-10:00

O1-04

10:20-10:35

O1-05

10:35-10:50

O1-06

10:50-11:05
11:05-11:20

O1-07
O1-08

11:20-11:35

O1-09

11:35-11:50

O1-10

11:50-12:05
13:00-13:15

O1-11
O1-12

13:15-13:30
13:30-13:45

O1-13
O1-14

เครื่องขยายสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจประหยัดพลังงาน
การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟ
ปาในเขตปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส
การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายางโดยเทคนิคการสงผาน ดวย
แสงเลเซอร
การหาปจจัยที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของ
อะลูมิเนียมผสมตางชนิดโดยใชหลักการออกแบบการทดลอง
การศึกษาวงจรมัลติเซลลอนิ เวอรเตอรโดยใชแหลงจายจากเซลล
พลังงานแสงอาทิตย
กําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมมวลรวมหยาบจากเศษผนังกออิฐ
ความทนทานตอสัญญาณรบกวนในการตัดแยกภาพโดยการใช
อัลกอริทึมที่มีพื้นฐานจากขอมูลทิศทางและขอมูลความเขมแสง
ผลการจําลองภาพตัดขวางความตานทานไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลง
เรกูลาไรเซชันหลายแบบ
สภาพและปญหาการใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ระบบสารสนเทศหองสมุดโดยใชอารเอฟไอดี
การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟโนลิกสและความเปนพิษระดับ
เซลลจากสารสกัดหยาบทุเรียนเทศ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองกําปน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ระบบเตือนภัยน้ําทวม

13:45-14:00
14:00-14:15

O1-15
O1-16

14:15-14:30
14:30-14:45
15:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:50

การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลในจังหวัดนราธิวาส
การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
ใกลเคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
O1-17 ระบบตรวจนับผูใชหองสมุดโดยใชอินฟาเรดเซ็นเซอร
O1-18 สมบัติการตานแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกสมโอดวยเอธานอล
O1-19 การศึกษาสารตานอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม
O1-20 การดูดซับฟอสเฟตบนซีโอไลตชนิด FER โดยระเบียบวิธีการคํานวณ
ทางเคมีคอมพิวเตอร
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

นายสุไลมาน หะยีสะเอะ
นายมูหามัด เตะยอ
นายมัจดี โตะตาหยง
ผศ. ปรีชา สะแลแม
นายยรรยง สุรัตน
นางสาวนิดา แซจอง
นายอิลยาส มามะ
นายซาการียา สะอิ
นางสาวอาอีเสาะ สาและ
นายนิธิ พลไชย
นายนัฐศักดิ์ พิทักษคัด
นานต
นายนิโอะ ปูซู
นายเอกสิทธิ์ กระจางลิขิต
นายอาฟพ จิการะจิ
นายรอมสรรค เศะ
นางสาวรอปอะ กือจิ
นายยะโกะ ขาเร็มดาเบะ
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ค
Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
หองบุหงา
ประธาน : อ. ดร. วิไลวัลย อินทรไชยมาศ, อ. ดร. สายทอง แกวฉาย และ อ.จักรพงศ จิระแพทย
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O2-26

ศึ ก ษาการใช ไ ส เ ดื อ นดิ น ในการย อ ยสลายกากของเสี ย แปรรู ป จาก นายสะอาด อาแซ
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายาง
O2-27 การศึก ษาระบบการปลูก พืชและเลี้ย งสั ตวโ ดยไม ใชดินในเวลาและ นายวาสนิธิ์ พญาปุโรหิต
ระบบเดียวกัน
O2-28 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภคในภาคใต นางสาวนิจกานต
หนูอุไร
O2-29 การอบแหงเห็ดนางฟาดวยพลังงานจากรังสีอินฟราเรด
นายอีลีหยะ สนิโซ
O2-30 การใชสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนท (EMS) ชักนําการกลายพันธุในดา ผศ.อรุณี มวงแกวงาม
หลา
O2-31 การศึกษาการแปรรูปและบรรจุภัณฑตออายุการเก็บรักษามะพราวคั่ว นายรอมลี เจะดอเลาะ
O2-32 อิทธิพลของชนิดและปริมาณแปงตอสมบัติทางกายภาพและสมบัติ นายอนุวัตร วอลี
เชิงกลของกาวแปงเปยกผสมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ
O2-33 ศึกษาการเจริญเติบโตของปอคิวบาที่ปลูกทางภาคใตในชวงฤดูรอน
นายฮาซัน ยานา
O2-34 ศึกษาสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางสาวอรุณี ยูโซะ
ขาวหอมกระดังงา
O1-21 การคัดแยกเชื้อจุลลินทรียที่มีศักยภาพในการสรางเอนไชมเซลลูเลส นางสาวซัลไลลา แวมะยิ
และเพคติเนสจากระบบทางเดินอาหารของตัวออนดวงมะพราว
O1-22 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมแขกตอการยับยั้งการเจริญของ นางสาวปยุกฤษฏ
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
ทองบุญ
O1-23 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ รศ.ดร.วิชิต เรืองแปน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปตตานี
O1-24 พฤกษาศาสตรพื้นบาน ความหลากหลายพฤกษาเคมีบางกลุมของไผ นางสาวอรอุษา
เศรษฐกิจ จังหวัดพัทลุง
อินวรรณะ
O1-25
ประสิ ท ธิ ภ าพของปุ ย หมั ก และน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพต อ การให ผ ลผลิ ต นายซูไฮมิน เจะมะลี
ของฟาทะลายโจร
นางสาวสะเราะ นิยมเดชา
O2-34 (A) การผลิตวุนจากน้ําผลไมโดย Acetobacter xylinum
Nata Production from Fruit Juice using Acetobacter xylinum
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานการเกษตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
หอง พิกุลทอง
ประธาน : รศ. ดร. เธียรนันท วาณิชยศุภวงศ, ผศ. อัชฌา สุวรรณกาญจน และ อ. ดร. พนม สุขจันทร
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O3-35

ความคิดเห็นของทันตแพทยและเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตอกรอบ นางสาวอิทธิญา ทองทา
กิจกรรม งานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดปตตานี
O3-36 ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองด ว ย นางสาวณัฐวรรณ
การแพทยแผนไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วรพิสุทธิวงศ
O3-37 ผลการสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพดวยแนวคิด นางสาวชุติมา อยูสมบูรณ
ทองถิ่นนิยม: บทเรียนจากการดําเนินการระดับทองถิ่นของประเทศไทย
O3-38 แนวคิดอนาคตเพื่อพัฒนาการศึกษาดานการสื่อสารสุขภาพ ระดับ นางวราพร นาชารีย
ปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น การพลศึ ก ษา ของไทย โดยเทคนิ ค เดลฟาย
ประยุกต
O3-39 วิถีความเปนอยูไทยกับการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
นายปยวัฒน เกตุวงศา
O3-40 การวัดความเปนองคการแหงการเรียนรู(Learning organization) นายโอภาส วงศศิลป
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
O3-41 ประสบการณการทํางานกับภาคีเครือขาย ในรายวิชาปฏิบัติการ อาจารยอนงค ภิบาล
พยาบาลชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
O3-42 สื่อความรูโรคเรื้อรังผานบทเพลง”ดีเกฮูลู”
นายแวฮัซมะห แวมูซอ
O3-43 ประสบการณการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการพยาบาลครอบครัว นายสายัณห อินทรภักดิ์
กับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
O3-44 ประสบการณของหมอตําแยในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดใน ผศ. ศิริพันธุ ศิริพันธุ
จังหวัดนราธิวาส
O3-45 บุคลากรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับการใชยาชุด
ภญ. พิมพร ทองเมือง
O3-46 ภาวะการทํางานของไตในผูปวยโรคเกาต ของโรงพยาบาลหนองจิก นางนีลนาถ เจะยอ
จังหวัดปตตานี
O3-47 กระบวนการลดระยะเวลารอคอยรั บ ยากลั บ บ า นของผู ป ว ยใน นางจีราพร ปูรียา
โรงพยาบาลแวง
O3-48 การปนเปอนของโลหะบางชนิดและโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่มบรรจุ นางสาววารินทร
ขวดที่วางจําหนายในเขตเทศบาลนครยะลา
ศรีพงษพันธุกุล
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
ประธาน : รศ. ดร. โยธิน แสวงดี, ผศ. ดร. ชมพูนุท ศรีพงษ และ อ. มุสลินท โตะกานิ
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O4-66

ปญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรไทย
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดสุ
ราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
สงเสริมการทองเที่ยว
พลวัตชุมชนลุมน้ําบางนราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : อัตลักษณ วัฒนธรรม
และความขัดแยง
สันติ ความรุนแรง และบาดแผลที่ซอนอยูในมุมมองของเรื่องเลาสมัยใหม
กระบวนการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุมลายูมุสลิมและการพัฒนาเครือขาย
: กรณีศึกษา “ปอเนาะดาแล”

หอง นราทัศน 1
นายธีระพงศ สันติภพ
นายอาชารินทร แปนสุข

นายศิริวุฒิ วรรณทอง
ผศ.ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย
นายคมวิทย สุขเสนีย

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากเหตุการณ นางสาวลําพู
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย
อมตวิยานนท
เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมสาม
ดร.ตายูดิน อุสมาน
จังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในการดูแลเยาวชน ตามวิถี
นายสะสือรี วาลี
แหงศาสนาอิสลามเพื่อเสริมสรางสันติสุข: กรณีศึกษามัสยิด
ตะอาวุน ต.บางปูอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
การศึกษาความสัมพันธของการเกิดความเครียดและความเหนื่อยลา ของ
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
นางธันยวนันฐ
ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ติ ด เ ก ม อ อ น ไ ล น
กรณีศึกษา:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปทุมวิไล
เลียนอยาง
ศึกษาแนวทางการขยายตลาดอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนใตสู นายอานิส พัฒนปรีชาวงศ
ประเทศตะวันออกกลาง : กรณีศึกษา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ความคาดหวั ง และการรั บ รู คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของผู ป ว ยนอก
นางสาวแวสูไฮลา
ลูโบะเด็ง
โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
การปรั บ ใช ก ฎหมายอิ ส ลามว า ด ว ยครอบครั ว และมรดกในจั ง หวั ด นายเจะเหลาะ แขกพงศ
ชายแดนภาคใต : จุดเดนของมุสลิมไทยในประชาคมอาเซียน
รูปแบบการฟตวา : ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการฟตวาในมาเลเซียและ
นายฆอซาลี เบ็ญหมัด
สิงคโปร
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมือนิงกัลดุนยาบานโคะ : การจัดการชุมชนเขมแข็ง
นายมะดาโอะ ปูเตะ
อยางมีสวนรวม
การหยารางตามหลักซะรีอะฮฺอิสลามกับสภาพจริงของครอบครัวมุสลิมในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
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ในสามจังหวัดชายแดนใต
ฉ และประเทศไทย

หอง นราทัศน 2
Theme 5 และ Theme 6 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ
ประธาน : รศ. ดร. ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, อ. ดร. รุงลาวัลย จัตนทรัตนา และ อ. พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ
08:40-09:00

O5-67

09:00-09:20

O5-68

กระบวนทัศนใหมในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา: บทสรุปจากการสังเคราะห
เ อ ก ส า ร ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กระบวนการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูการอยูรวมกันและคุณลักษณะที่พึง
ป ร า ร ถ น า ใ น ก า ร อ ยู ร ว ม กั น จ า ก มุ ม ม อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

09:20-09:40

O5-69

09:40-10:00

O5-70

10:20-10:40

O5-71

การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ศึ ก ษากรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่งในภาคใต
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา :
กรณีศึกษาเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
รูปแบบมหาวิทยาลัยไทยที่เกิดจากการหลอมรวม

10:40-11:00

O6-79

งานเสริม:กลยุทธการปรับตัวของประชาชนในชวงวิกฤต

11:00-11:20

O6-80

11:20-11:40

O6-81

11:40-12:00

O5-72

13:00-13:15

O5-73

13:15-13:30

O5-74

13:30-13:45

O5-75

13:45-14:00

O5-76

14:00-14:15

O5-77

14.30-14.45

O5-78

นายดนุวัศ
สุวรรณวงศ
ดร.สุธาสินี
บุญญาพิทักษ
ผศ.กรุณา
แดงสุวรรณ
คุณศุภลักษณ
สินธนา
ศิริกัญญา แกนทอง

รศ.ดร.ชินสัคค
สุวรรณอัจฉริย
ดร.ภัทราวรรณ
การไมอยูในระบบโรงเรียนและไมทํางานของเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล
ทองคําชุม
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ใน นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
จังหวัดปตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตเมือง
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นายประวิตร
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ที่ตรงกับความตองการของสถาน หวังประเสริฐ
ประกอบการดานชางยนต ในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอรสําหรับบทเพลงใน
นายสโมสร
บันไดเสียง C Major ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนสตูลวิทยา
ทองสิพพัญู
การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ร ว มกั บ การใช เ อกสารประกอบการเรี ย นที่ มี ต อ นางสาวนับ บริกล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คลื่น ที่ออกแบบการเรียนรู นางสาวนู ร อั ล วานี
แบบยอนกลับกับการออกแบบการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ของนักเรียนชั้น มอลอ
มัธยมศึกษา ปที่ 5
ผลของการสอนตามแนวคิ ดวิ ธีธรรมชาติ ตอความสามารถทางภาษาอั งกฤษของ น า ง ส า ว นุ ร อ า นี
โตะโยะ
นักเรียนระดับเตรียมความพรอม
ผลของการใหขอมูลยอนกลับควบคูกับการเสริมแรงแบบเวนระยะที่มีตอพฤติกรรม นางนัจญมีย สะอะ
การเรียนรู ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต แ ละสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
การพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการจริยธรรมอิสลาม (อัล-อัคลาก) กับสาระการ นางสาวจินดา
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เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ตามหลั
ช กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
14.30-14.45

15:00-15:15
15:15-15:50

O5-78 (A)

ราชนิยม

สภาพป ญ หาและความต อ งการด า นการบริ ก ารวิ ช าการของโรงเรี ย น ผศ.กมลรัตน
ประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาโรงเรียนกลุมรม คนองเดช
เกลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศึกษาศาสตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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ซ

การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
P1-01 การสรางเครื่องกายภาพบําบัดเขา
P1-02
P1-03
P1-04

แผนฉนวนจากเถาไมยางพาราเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ
สมบัติการตานทานความรอนของอิฐที่มีสวนผสมของเศษยางผสมน้ํายางพารา
การออกแบบใบพัดที่สามารถปรับแนวแกนเพื่อใชกับเรือประมงขนาดเล็ก

Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
P2-05 ผลของปุยอินทรีย และปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุเฉี้ยง
พัทลุงในระบบเกษตรอินทรีย
P2-06 ศึกษาการใชปุยยูเรียในอัตราที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดขาว
P2-07 ศึกษาชนิดของปุยตอการเจริญเติบโตแลผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง
P2-08 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดฝกออนโดยใชปุยสูตร
15-15-15 ในอัตราตางกัน
P2-09 ศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของขาวโพดฝกออนตอการใช
ปุยมูลวัวลักษณะตางกัน
P2-10 ผลของการหมักหญาซิกแนลเลื้อยดวย กากน้ําตาล รําหยาบ และปลายขาว ตอ
อัตราการกินไดในโคนม
P2-11 ผลของไซโตไคนินและออกซินตอการเจริญและพัฒนาของยอดของกุหลาบตัด
ดอกในสภาพปลอดเชื้อ
P2-12 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตน้ํายางพาราในสวนยางพาราของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส
P2-13 การใชระบบภูมิสารสนเทศในการสํารวจพื้นที่นากุงและคุณภาพน้ํา
ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง
P2-15 ผลของสารสกั ด จากมะรุ ม ด ว ยน้ํ า ในการควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
Colletotrichum spp.
P2-16 ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ําเชื้อตอปริมาณและคุณภาพน้ําเชื้อในไกเบตง
P2-17 ผลของจํานวนตัวอสุจิที่ใชในการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อสดของไกเบตงตออัตรา
การผสมติดของไขในไกไขลูกผสม
P2-18 ศึกษาประสิทธิภาพของยาถายพยาธิ อัลเบนดาโซล เลวามิโซล และ
ไอเวอเมกตินในการกําจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะลูกผสม
พื้นเมืองแองโกลนูเบียน

นายสมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายนิโอะ ปูซู

นายผดุง แดงทอง
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
นายมงคล คงเสน
นางสาวกาญจนี ทองเทพ
นายอภิสิทธิ์ ไชยลาภ
นางสาวปราณี นวลละออง
ดร.สายทอง แกวฉาย
นายมงคล คงเสน
นายมงคล คงเสน
นายสมนึก ลิ้มเจริญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ฌ
Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
P3-19 การพัฒนาตัวบงชี้สุขภาพองคการของศูนยอนามัยสังกัดกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคใต
P3-20 การติดตามผลการปฏิบัติงานหมอหมูบาน โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ (สายการแพทย)
P3-21 การดูแลตนเองของผูปวยชิกุนยา: กรณีศึกษาหมูบานทุงคา
P3-23 ผลของการเตรียมอยางมีแบบแผนในเด็กอายุ 5-12 ป ตอการรับรูการปวด
จากการใชสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
P3-26 ความเหนื่อยลา และการจัดอาการเหนื่อยลาของนักศึกษาพยาบาลขณะฝก
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูส ูงอายุ 1
P3-27 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
P3-28 ความรูความสามารถของเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน
เทศบาล 1-6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส
P3-29 ผลการสอนโดยใชคูมือการสงเสริมดูแลสุขภาพ สําหรับแกนนํานักเรียน
ในชุมนุมรักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
P4-30 บทบาทการเปนผูน ําครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามี เนื่องจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต : กรณีศึกษาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานรอ
ตันบาตู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
P4-31 ปจจัยดานจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลกของวัยรุน
ในเขตจังหวัดนราธิวาส
P4-32 ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ โครงการ
“โรงพักเพื่อประชาชน” สถานีตํารวจภูธรทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
P4-34 การควบคุมภายในดานการบริหารและการจัดการ องคการบริหาร
สวนตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
P4-35 การมีสวนรวมของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทางดานน้ําเสีย

นายวินิช ถวิลวรรณ
อาจารยพรทิวา คงคุณ
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
อาจารยศิราคริน พิชัยสงคราม
อาจารยฟูซียะห หะยี
นายระวิ แกวสุกใส
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน

ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี

นางสาวธิดารัตน หวังสวัสดิ์
นายเรืองฤทธิ์ พรหมมา
นางสาวพัชนี ตูเละ
นางสาวชลธิชา มะลิพรม
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Theme 5 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและการเรียนการสอน
P5-36
P5-37
P5-39
P5-40
P5-41
P5-42
P5-43
P5-44

P5-45

P5-47

P5-48
P5-49
P5-50
P5-51

P5-52

การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร า งค า นิ ย มองค ก รสํ า หรั บ
นางสาวจริยา บุญสุข
โรงพยาบาลเทพา ดวยกระบวนการพัฒนาองคการ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สําหรับ นางสาวจันทรัสม เอี่ยวเล็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูล
การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เทคโนโลยีอุตสาหการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
80 พรรษามหาราชินี : พระมหากรุณาธิคุณตอการจัดการศึกษาในระบบของไทย
ผศ.สกุณา บุญนรากร
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผศ.นิภารัตน จันทรแสงรัตน
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
รูปแบบการจัดการความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
การพัฒนาแบบประเมินการฝกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชีในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
นางสาวลัคนา พรมทอง
การพัฒนาแบบวัดคานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ของโรงเรี ย นสั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาและความคงทนในการคิด
นางสาวนุศรา หมัดอะด้ํา
แกปญหา
ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นายครรชิต เอกจิตต
ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางองคความรูโดยใชนิทานทองถิ่นในสตูล
ที่ มี ต อ ความเข า ใจในการอ า นและความสามารถในการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กระบวนการเรียนเพิ่มในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 1 และ 2 ของคณะ
นายซากี นิเซ็ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยการใชวีดีโอและการศึกษาเปนกลุม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่ององคประกอบดนตรี สําหรับนักเรียนโครงการจัด
นายนฤดล ดาวดวง
การศึกษานอกระบบ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
นางสาวดวงจันทร
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดสงขลา
ศิริรักษโสภณ
สภาพปญหา สาเหตุ กระบวนการแกไขปญหาและแนวทางปองกันการออก
นางสาวจิรมล แกวฉิมพลี
กลางคันของนักเรียน ชวงชั้นที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
แวง จังหวัดนราธิวาส
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเผชิญ นางสาวตาลทิพย ทองคุปต
และฝาฟนอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนราธิวาส ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
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P5-54
P5-55
P5-56
P5-57
P5-58
P5-59
P5-60
P5-61
P5-62

การเรียนรูแปนอักษร วิชาพิมพดีดไทย
การพัฒนาการเรียนรูวิชาบัญชีเบื้องตน 2 เรื่อง สมุดรายวันเฉพาะชั้น ปวช. 1
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
ตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ระดับ ปวช.
ความตองการของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
ทัศนคติของผูปกครองตอการบริการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ 5 ดานของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรตอการจัดสภาพแวดลอมภายใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางดารุนี แม
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
นายพระรักษ อมรศักดิ์
นางสาวเกศแกว ประดิษฐ
อาจารยสุกญ
ั ญา เทพโซะ
นางสุพัธตรา พัชณี

Theme 6 งานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอมดานการวิจัย
P6-63 ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศดานการวิจัยเฉพาะทาง

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

P6-64
P6-65

นายศิลปชัย สุวรรณมณี
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเมินผลโครงการสัจธรรมสัญจร (ดะอฺวะห) จังหวัดนราธิวาส
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คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย
(Oral Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1. เวลาการนํ า เสนอ 15 นาที เวลาซั ก ถาม 5 นาที รวม 20 นาที (โปรดดู
กําหนดการประกอบ บางกรณีที่จัดเวลานําเสนอให้ รวม 15 นาที)
2. เมื่อนําเสนอไป แล้ว 10 นาทีผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งสั้น 1 ครั้ง เมื่อหมด
เวลา 15 นาที ผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งยาว 1 ครั้ง ขอให้ผู้นําเสนอหยุดการนําเสนอ
และเตรียมตัวตอบคําถาม
3. ผลงานที่นําเสนอ ควรจัดทําเป็น MS PowerPoint 2003/2007 และบันทึก
ลงแผ่น CD เพื่อป้องกันไวรัส และควรนํามาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นําเสนอก่อน ในเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2555 หรือในช่วงเช้าก่อนนําเสนอ โดยประสานกับ
เจ้าหน้าที่ หาก ผู้นําเสนอต้องการนําเสนอในรูปแบบอื่นกรุณาแจ้งฝ่ายจัดการประชุม
ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้ประสานการจัดโสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้อย่างเหมาะสม
4. ผู้นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจะต้องนําไฟล์ข้อมูลที่จะนําเสนอส่งกับ
เจ้าหน้าที่/ตอนลงทะเบียนช่วงเช้า
หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในแต่ละ
THEME
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คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กําหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 ซม. X ยาว 120 ซม. จํานวน 1 แผ่น ต่อ 1
เรื่อง โดยจัดทําเป็นภาษาไทย ขนาดอักษรควรมีขนาด เพียงพอที่จะอ่านได้ในระยะห่าง 1
เมตร ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นําเสนอ)
2. ชื่อผู้ทําวิจยั และหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ สรุปสาระสําคัญเฉพาะที่จําเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ
4. บทนํา (บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั )
5. อุปกรณ์/วิธีการ
6. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
7. สรุปผลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
หมายเหตุ
- มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
- การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555
(เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
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O3-38
ระสบการณ์การทํางานกับภาคีเครือข่ายในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Experience Participation Network on Community Nursing Practice 2
among Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University
อนงค์ ภิบาล11 อัชฌา สุวรรณกาญจน์1 ทิพยวรรณ นิลทยา1รังสฤษฎ์ แวดือราแม1 นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์1สกุณา บุญนรา
กร1บุญยิ่ง ทองคุปต์1พรทิวา คงคุณ1ระวิ แก้วสุกใส1ศิริกัญญา แก่นทอง1 วิชาญ ภิบาล2 สายัณห์ อินทรภักดิ3์
Anong Phibal1 Atcha Suwannakan1 Thippayawan Niltaya1 Rungsarit Waedueramae1 Niparat
Chansangrat1Sakuna Boonnarakorn1 Boonying Tongkoop1Porntiwa kongkun1 Rawi Kaewsuksai 1 Sirikanya
Kanthong1Wichan Phibal2Sayan Intarapak3

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพและปรากฏการณ์ วิ ท ยา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บรรยายและอธิ บ ายถึ ง
ประสบการณ์การทํางานกับภาคีเครือข่ายในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ประชากรเป้าหมาย ได้จากการสุ่มแบบมีมิติตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้จํานวน 10 ราย เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตามแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น การบันทึกเทป การจดบันทึกภาคสนามเป็นเวลา 6 เดือน และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั่วไปตามแนวทางของ Polit

และ

Hungler ผลการศึกษาพบว่า การให้ความหมายประสบการณ์การทํางานกับภาคีเครือข่ายในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แสดงถึง 1) หลักการทํางานกับชุมชนคือไปด้วยใจ
กัลณยาณมิตร การสร้างพลังอํานาจ เอื้ออาทร ห่วงใย และเป็นกันเอง 2) การทํางานในชุมชนมีปัจจัยสามอย่างคือ พื้นที่
หน้าที่ และการมีส่วนร่วม โดยทุกคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายต้องมีหน้าที่ การมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีหัวใจเดียวกันจึงจะ
ทํางานได้สําเร็จ ส่วนความรู้สึกของภาคีเครือข่าย เป็นไปใน 4 ลักษณะคือ1) พี่น้องในชุมชนมีความปลาบปลื้มนักศึกษาและ
อาจารย์ด้วยนักศึกษาและอาจารย์มีหลักในการทํางาน ใส่ใจ จริงใจ 2) การทํางานร่วมกันควรจัดทําแผนเพื่อขอรับงบประมาณ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการทํางานด้วยกันเท่ากับเป็นหุ้นส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และการสร้างหรือพัฒนาหุ้นส่วนใน
ชุมชนควรเป็นไปอย่างธรรมชาติ 3) การทํางานที่จะสําเร็จลงได้ไม่ใช่จากคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเชื่อมโยงกันงานนั้นจึงจะสําเร็จโดย
แท้จริง 4) การทํางานของคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกด้วยดีเสมอมา คณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่อไป
คําสําคัญ : ประสบการณ์ การทํางานกับภาคีเครือข่าย ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2

1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
3
กระทรวงมหาดไทย
1
Corresponding author: anong.p22@hotmail.com Tel. 088 - 3984362
2

Abstracts
The purposes of this phenomenological study were to describe and explain experiences of the
participation network of Course (Community Nursing 2) among Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas
University. The informants were 10 data with the interview. who were selected according to dimensional
sampling. Data were collected by using structured in-depth interview, tape recorders and field notes over
a period of six months. The data were thematically analyzed according to Polit and Hungler.
The results, The meaningful experiences of the participation network of Course (Community
Nursing 2) among Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University as follows:
1) The participants work with the community is the heart, friendliness, power of generosity, caring
and friendly. 2) There are three factors ( Area,Funtion and participant) working in the community is
responsible for all the people in the community. The participants have the same heart to work
successfully.
The participation network expressed their feeling of the participation network of Course
(Community Nursing 2) among Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University in four themes: 1) being
well, acknowledge: The community is touched by students and teachers. 2) being work, participants
work with Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University for many years and have a budget plan for
fiscal health of working together as equal partners. The creation or development partners in the
community should be a natural 3) being work, to be accomplished is not the one, Faculty of Nursing
Princess of Naradhiwas University have linked the work to be completed. 4). being resolved,the problem
of Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University work with partnership of organizations.
Keywords : Experience / Participation Network Community Nursing Practice 2
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2555
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และคณะ. (2555). ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของพยาบาล
ครอบครัวกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. หนังสือการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสาม
จังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย The National Conference on Research and
Innovations for The Three Most South Provinces and Thailand’s Development.
สงขลา: บันลือการพิมพ์.

สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 75
การเผยแพร่
นําเสนอผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation ในการประชุม การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 วันที่ 7 – 8
สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดโดย มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
และเผยแพร่ในรูปเล่ม Abstract การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่
National
1
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย The
Conference on Research and Innovations for The Three Most South Provinces and
Thailand’s Development ดังหลักฐานประกอบต่อไปนี้

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานส่งเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส
โทร. ๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖

ที่ ศธ ๐๕๘๗/ ๒๔๑๓
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๕
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา สุวรรณกาญจน์
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ มีความยินดีขอแจ้งว่า บทความวิจัยเรื่อง
ประสบการณ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยการพยาบาลครอบครั ว กั บ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ของท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย” ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยที่การนําเสนอผลงานวิชาการของท่านในครั้ง
นี้ จะใช้เวลาในการนําเสนอรวม ๒๐ นาที (กรณีนําเสนอโดยวาจา) และให้เวลาในช่วง ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ของวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ (กรณีนําเสนอโดยโปสเตอร์)
ในการนี้ จึงขอให้ท่านชําระค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งท่านสามารถศึกษาขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทาง Website ของการ
ประชุม ฯ และคู่มือการประชุมวิชาการ ฯ ที่แนบมา รวมทั้งปรับปรุงบทคัดย่อผลงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึ่งจะส่งถึงท่านทาง E-mail ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดําเนินการจัดทําบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) เป็น Electronic file (Word.doc) ส่งภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผ่านทาง
E-mail ของการประชุมและติดตามกําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทาง
Website ของการประชุม ฯ และ E-mail ของท่าน ทั้งนี้ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ของท่านที่ได้รับ
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะและผ่านการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ฯ เพื่อรวบรวมไว้ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม ซึ่ ง จะประกาศผ่ า นทาง Website ของการประชุ ม ทั้ ง นี้ โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://rms.pnu.ac.th
หรื อ ติ ด ต่ อ คุ ณ ฉั ต รรั ต น์ พั ฒ นะเดชาวั ส ส์ และคุ ณ เบญจารี สกุ ล ราษฎร
โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๘๘ ๔๔๘๖ งานส่งเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-mail :
rpnu_meeting1@hotmail.co.th โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๗๔ ต่อ ๑๒๗ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑๓๘๘๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ก
กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
ระหวางวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น 6
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (ศูนยราชการใหม)
เวลา 12.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น.
พิธีลงนามความรวมมือ
เวลา 13.30 น.
พิธีเปด
เวลา 14.00 – 16.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “การใชประโยชนจากงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ในการพัฒนา
สามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย “
เวลา 17.30 น.
งานเลี้ยงตอนรับ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ปาฐกถาพิเศษ “ความรวมมือของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และมหาวิทยาลัยอิสลาม ในการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใชพัฒนาสามจังหวัด
ชายแดนใตและประเทศไทย”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา 08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
เวลา 08.40 – 10.30 น.
: หองยอยที่ 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 10.45 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
เวลา 14.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 15.50 น.
เวลา 15.50 - 16.20 น.
เวลา 16.20 – 18.00 น.

: หองยอยที่ 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
: หองยอยที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
: หองยอยที่ 4 งานวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
: หองยอยที่ 5 งานวิจัยดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตโครงการทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ ประจําป 2552-2553
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation) (ตอ)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา(oral presentation)
นําเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร(poster presentation) (ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ใตและประเทศไทย
พิธีปด/มอบรางวัลผลงานดีเดน/เกียรติบัตรผูรวมเสนอผลงาน
City Tour (Narathiwat)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ข
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมภาคบรรยาย
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองบุหรง
ประธาน : ผศ. ดร. อับดุลนาเซร ฮายีสาเมาะ, อ. ดร. อาสลัน หิเล และ อ. ดร. นวัล บินหะยีนิยิ
08:40-09:00

O1-01

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดแบบพกพา

นายวรนล กิติสาธร

09:00-09:20
09:20-09:40

O1-02
O1-03

นางปาริฉัตร แกนสม
นายอับดุลฮาเล็ม มีซอ

09:40-10:00

O1-04

10:20-10:35

O1-05

10:35-10:50

O1-06

10:50-11:05
11:05-11:20

O1-07
O1-08

11:20-11:35

O1-09

11:35-11:50

O1-10

11:50-12:05
13:00-13:15

O1-11
O1-12

13:15-13:30
13:30-13:45

O1-13
O1-14

เครื่องขยายสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจประหยัดพลังงาน
การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟ
ปาในเขตปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส
การตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายางโดยเทคนิคการสงผาน ดวย
แสงเลเซอร
การหาปจจัยที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของ
อะลูมิเนียมผสมตางชนิดโดยใชหลักการออกแบบการทดลอง
การศึกษาวงจรมัลติเซลลอนิ เวอรเตอรโดยใชแหลงจายจากเซลล
พลังงานแสงอาทิตย
กําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมมวลรวมหยาบจากเศษผนังกออิฐ
ความทนทานตอสัญญาณรบกวนในการตัดแยกภาพโดยการใช
อัลกอริทึมที่มีพื้นฐานจากขอมูลทิศทางและขอมูลความเขมแสง
ผลการจําลองภาพตัดขวางความตานทานไฟฟาจากการเปลี่ยนแปลง
เรกูลาไรเซชันหลายแบบ
สภาพและปญหาการใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ระบบสารสนเทศหองสมุดโดยใชอารเอฟไอดี
การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟโนลิกสและความเปนพิษระดับ
เซลลจากสารสกัดหยาบทุเรียนเทศ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองกําปน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ระบบเตือนภัยน้ําทวม

13:45-14:00
14:00-14:15

O1-15
O1-16

14:15-14:30
14:30-14:45
15:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:50

การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลในจังหวัดนราธิวาส
การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
ใกลเคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
O1-17 ระบบตรวจนับผูใชหองสมุดโดยใชอินฟาเรดเซ็นเซอร
O1-18 สมบัติการตานแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกสมโอดวยเอธานอล
O1-19 การศึกษาสารตานอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม
O1-20 การดูดซับฟอสเฟตบนซีโอไลตชนิด FER โดยระเบียบวิธีการคํานวณ
ทางเคมีคอมพิวเตอร
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

นายสุไลมาน หะยีสะเอะ
นายมูหามัด เตะยอ
นายมัจดี โตะตาหยง
ผศ. ปรีชา สะแลแม
นายยรรยง สุรัตน
นางสาวนิดา แซจอง
นายอิลยาส มามะ
นายซาการียา สะอิ
นางสาวอาอีเสาะ สาและ
นายนิธิ พลไชย
นายนัฐศักดิ์ พิทักษคัด
นานต
นายนิโอะ ปูซู
นายเอกสิทธิ์ กระจางลิขิต
นายอาฟพ จิการะจิ
นายรอมสรรค เศะ
นางสาวรอปอะ กือจิ
นายยะโกะ ขาเร็มดาเบะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ค
Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
หองบุหงา
ประธาน : อ. ดร. วิไลวัลย อินทรไชยมาศ, อ. ดร. สายทอง แกวฉาย และ อ.จักรพงศ จิระแพทย
08:40-09:00
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:20-14:40
15:00-15:15
15:15-15:50

O2-26

ศึ ก ษาการใช ไ ส เ ดื อ นดิ น ในการย อ ยสลายกากของเสี ย แปรรู ป จาก นายสะอาด อาแซ
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายาง
O2-27 การศึก ษาระบบการปลูก พืชและเลี้ย งสั ตวโ ดยไม ใชดินในเวลาและ นายวาสนิธิ์ พญาปุโรหิต
ระบบเดียวกัน
O2-28 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภคในภาคใต นางสาวนิจกานต
หนูอุไร
O2-29 การอบแหงเห็ดนางฟาดวยพลังงานจากรังสีอินฟราเรด
นายอีลีหยะ สนิโซ
O2-30 การใชสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนท (EMS) ชักนําการกลายพันธุในดา ผศ.อรุณี มวงแกวงาม
หลา
O2-31 การศึกษาการแปรรูปและบรรจุภัณฑตออายุการเก็บรักษามะพราวคั่ว นายรอมลี เจะดอเลาะ
O2-32 อิทธิพลของชนิดและปริมาณแปงตอสมบัติทางกายภาพและสมบัติ นายอนุวัตร วอลี
เชิงกลของกาวแปงเปยกผสมยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ
O2-33 ศึกษาการเจริญเติบโตของปอคิวบาที่ปลูกทางภาคใตในชวงฤดูรอน
นายฮาซัน ยานา
O2-34 ศึกษาสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางสาวอรุณี ยูโซะ
ขาวหอมกระดังงา
O1-21 การคัดแยกเชื้อจุลลินทรียที่มีศักยภาพในการสรางเอนไชมเซลลูเลส นางสาวซัลไลลา แวมะยิ
และเพคติเนสจากระบบทางเดินอาหารของตัวออนดวงมะพราว
O1-22 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมแขกตอการยับยั้งการเจริญของ นางสาวปยุกฤษฏ
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
ทองบุญ
O1-23 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ รศ.ดร.วิชิต เรืองแปน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปตตานี
O1-24 พฤกษาศาสตรพื้นบาน ความหลากหลายพฤกษาเคมีบางกลุมของไผ นางสาวอรอุษา
เศรษฐกิจ จังหวัดพัทลุง
อินวรรณะ
O1-25
ประสิ ท ธิ ภ าพของปุ ย หมั ก และน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพต อ การให ผ ลผลิ ต นายซูไฮมิน เจะมะลี
ของฟาทะลายโจร
นางสาวสะเราะ นิยมเดชา
O2-34 (A) การผลิตวุนจากน้ําผลไมโดย Acetobacter xylinum
Nata Production from Fruit Juice using Acetobacter xylinum
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานการเกษตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ง
Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
หอง พิกุลทอง
ประธาน : รศ. ดร. เธียรนันท วาณิชยศุภวงศ, ผศ. อัชฌา สุวรรณกาญจน และ อ. ดร. พนม สุขจันทร
09:00-09:20

09:20-09:40
09:40-10:00
10:20-10:40

10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40

11:40-12:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:15
15:15-15:50

O3-35

ความคิดเห็นของทันตแพทยและเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตอกรอบ นางสาวอิทธิญา ทองทา
กิจกรรม งานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดปตตานี
O3-36 ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองด ว ย นางสาวณัฐวรรณ
การแพทยแผนไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วรพิสุทธิวงศ
O3-37 ผลการสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพดวยแนวคิด นางสาวชุติมา อยูสมบูรณ
ทองถิ่นนิยม: บทเรียนจากการดําเนินการระดับทองถิ่นของประเทศไทย
O3-38 แนวคิดอนาคตเพื่อพัฒนาการศึกษาดานการสื่อสารสุขภาพ ระดับ นางวราพร นาชารีย
ปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น การพลศึ ก ษา ของไทย โดยเทคนิ ค เดลฟาย
ประยุกต
O3-39 วิถีความเปนอยูไทยกับการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
นายปยวัฒน เกตุวงศา
O3-40 การวัดความเปนองคการแหงการเรียนรู(Learning organization) นายโอภาส วงศศิลป
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
O3-41 ประสบการณการทํางานกับภาคีเครือขาย ในรายวิชาปฏิบัติการ อาจารยอนงค ภิบาล
พยาบาลชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
O3-42 สื่อความรูโรคเรื้อรังผานบทเพลง”ดีเกฮูลู”
นายแวฮัซมะห แวมูซอ
O3-43 ประสบการณการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการพยาบาลครอบครัว นายสายัณห อินทรภักดิ์
กับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
O3-44 ประสบการณของหมอตําแยในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดใน ผศ. ศิริพันธุ ศิริพันธุ
จังหวัดนราธิวาส
O3-45 บุคลากรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับการใชยาชุด
ภญ. พิมพร ทองเมือง
O3-46 ภาวะการทํางานของไตในผูปวยโรคเกาต ของโรงพยาบาลหนองจิก นางนีลนาถ เจะยอ
จังหวัดปตตานี
O3-47 กระบวนการลดระยะเวลารอคอยรั บ ยากลั บ บ า นของผู ป ว ยใน นางจีราพร ปูรียา
โรงพยาบาลแวง
O3-48 การปนเปอนของโลหะบางชนิดและโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่มบรรจุ นางสาววารินทร
ขวดที่วางจําหนายในเขตเทศบาลนครยะลา
ศรีพงษพันธุกุล
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

จ
Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
ประธาน : รศ. ดร. โยธิน แสวงดี, ผศ. ดร. ชมพูนุท ศรีพงษ และ อ. มุสลินท โตะกานิ
09:00-09:20
09:20-09:40

O4-50
O4-51

09:40-10:00

O4-52

10:20-10:40
10:40-11:00

O4-53
O4-54

11:00-11:15

O4-55

11:15-11:30

O4-56

11:30-11:45

O4-57

11:45-12:00

O4-58

13:00-13:15

O4-59

13:15-13:30

O4-60

13:30-13:45

O4-61

13:45-14:00

O4-62

14:00-14:15

O4-63

14:15-14:30
14:30-14:45

O4-64
O4-65

14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:50

O4-66

ปญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรไทย
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดสุ
ราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
สงเสริมการทองเที่ยว
พลวัตชุมชนลุมน้ําบางนราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : อัตลักษณ วัฒนธรรม
และความขัดแยง
สันติ ความรุนแรง และบาดแผลที่ซอนอยูในมุมมองของเรื่องเลาสมัยใหม
กระบวนการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุมลายูมุสลิมและการพัฒนาเครือขาย
: กรณีศึกษา “ปอเนาะดาแล”

หอง นราทัศน 1
นายธีระพงศ สันติภพ
นายอาชารินทร แปนสุข

นายศิริวุฒิ วรรณทอง
ผศ.ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย
นายคมวิทย สุขเสนีย

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากเหตุการณ นางสาวลําพู
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย
อมตวิยานนท
เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมสาม
ดร.ตายูดิน อุสมาน
จังหวัดชายแดนภาคใต
บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในการดูแลเยาวชน ตามวิถี
นายสะสือรี วาลี
แหงศาสนาอิสลามเพื่อเสริมสรางสันติสุข: กรณีศึกษามัสยิด
ตะอาวุน ต.บางปูอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
การศึกษาความสัมพันธของการเกิดความเครียดและความเหนื่อยลา ของ
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
นางธันยวนันฐ
ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ติ ด เ ก ม อ อ น ไ ล น
กรณีศึกษา:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปทุมวิไล
เลียนอยาง
ศึกษาแนวทางการขยายตลาดอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนใตสู นายอานิส พัฒนปรีชาวงศ
ประเทศตะวันออกกลาง : กรณีศึกษา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ความคาดหวั ง และการรั บ รู คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของผู ป ว ยนอก
นางสาวแวสูไฮลา
ลูโบะเด็ง
โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
การปรั บ ใช ก ฎหมายอิ ส ลามว า ด ว ยครอบครั ว และมรดกในจั ง หวั ด นายเจะเหลาะ แขกพงศ
ชายแดนภาคใต : จุดเดนของมุสลิมไทยในประชาคมอาเซียน
รูปแบบการฟตวา : ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการฟตวาในมาเลเซียและ
นายฆอซาลี เบ็ญหมัด
สิงคโปร
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมือนิงกัลดุนยาบานโคะ : การจัดการชุมชนเขมแข็ง
นายมะดาโอะ ปูเตะ
อยางมีสวนรวม
การหยารางตามหลักซะรีอะฮฺอิสลามกับสภาพจริงของครอบครัวมุสลิมในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
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ในสามจังหวัดชายแดนใต
ฉ และประเทศไทย

หอง นราทัศน 2
Theme 5 และ Theme 6 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและงานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอม
ดานการวิจัยฯ
ประธาน : รศ. ดร. ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, อ. ดร. รุงลาวัลย จัตนทรัตนา และ อ. พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ
08:40-09:00

O5-67

09:00-09:20

O5-68

กระบวนทัศนใหมในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา: บทสรุปจากการสังเคราะห
เ อ ก ส า ร ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กระบวนการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูการอยูรวมกันและคุณลักษณะที่พึง
ป ร า ร ถ น า ใ น ก า ร อ ยู ร ว ม กั น จ า ก มุ ม ม อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

09:20-09:40

O5-69

09:40-10:00

O5-70

10:20-10:40

O5-71

การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ศึ ก ษากรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่งในภาคใต
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา :
กรณีศึกษาเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง
รูปแบบมหาวิทยาลัยไทยที่เกิดจากการหลอมรวม

10:40-11:00

O6-79

งานเสริม:กลยุทธการปรับตัวของประชาชนในชวงวิกฤต

11:00-11:20

O6-80

11:20-11:40

O6-81

11:40-12:00

O5-72

13:00-13:15

O5-73

13:15-13:30

O5-74

13:30-13:45

O5-75

13:45-14:00

O5-76

14:00-14:15

O5-77

14.30-14.45

O5-78

นายดนุวัศ
สุวรรณวงศ
ดร.สุธาสินี
บุญญาพิทักษ
ผศ.กรุณา
แดงสุวรรณ
คุณศุภลักษณ
สินธนา
ศิริกัญญา แกนทอง

รศ.ดร.ชินสัคค
สุวรรณอัจฉริย
ดร.ภัทราวรรณ
การไมอยูในระบบโรงเรียนและไมทํางานของเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล
ทองคําชุม
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ใน นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
จังหวัดปตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตเมือง
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นายประวิตร
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ที่ตรงกับความตองการของสถาน หวังประเสริฐ
ประกอบการดานชางยนต ในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอรสําหรับบทเพลงใน
นายสโมสร
บันไดเสียง C Major ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนสตูลวิทยา
ทองสิพพัญู
การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ร ว มกั บ การใช เ อกสารประกอบการเรี ย นที่ มี ต อ นางสาวนับ บริกล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คลื่น ที่ออกแบบการเรียนรู นางสาวนู ร อั ล วานี
แบบยอนกลับกับการออกแบบการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ของนักเรียนชั้น มอลอ
มัธยมศึกษา ปที่ 5
ผลของการสอนตามแนวคิ ดวิ ธีธรรมชาติ ตอความสามารถทางภาษาอั งกฤษของ น า ง ส า ว นุ ร อ า นี
โตะโยะ
นักเรียนระดับเตรียมความพรอม
ผลของการใหขอมูลยอนกลับควบคูกับการเสริมแรงแบบเวนระยะที่มีตอพฤติกรรม นางนัจญมีย สะอะ
การเรียนรู ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต แ ละสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
การพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการจริยธรรมอิสลาม (อัล-อัคลาก) กับสาระการ นางสาวจินดา
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เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ตามหลั
ช กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
14.30-14.45

15:00-15:15
15:15-15:50

O5-78 (A)

ราชนิยม

สภาพป ญ หาและความต อ งการด า นการบริ ก ารวิ ช าการของโรงเรี ย น ผศ.กมลรัตน
ประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาโรงเรียนกลุมรม คนองเดช
เกลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
จัดการความรู/ใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยดานศึกษาศาสตร
ในสามจังหวัดชายแดนใตและประเทศไทย
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ซ

การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส
Theme 1 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
P1-01 การสรางเครื่องกายภาพบําบัดเขา
P1-02
P1-03
P1-04

แผนฉนวนจากเถาไมยางพาราเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ
สมบัติการตานทานความรอนของอิฐที่มีสวนผสมของเศษยางผสมน้ํายางพารา
การออกแบบใบพัดที่สามารถปรับแนวแกนเพื่อใชกับเรือประมงขนาดเล็ก

Theme 2 งานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตร
P2-05 ผลของปุยอินทรีย และปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุเฉี้ยง
พัทลุงในระบบเกษตรอินทรีย
P2-06 ศึกษาการใชปุยยูเรียในอัตราที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดขาว
P2-07 ศึกษาชนิดของปุยตอการเจริญเติบโตแลผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง
P2-08 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดฝกออนโดยใชปุยสูตร
15-15-15 ในอัตราตางกัน
P2-09 ศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของขาวโพดฝกออนตอการใช
ปุยมูลวัวลักษณะตางกัน
P2-10 ผลของการหมักหญาซิกแนลเลื้อยดวย กากน้ําตาล รําหยาบ และปลายขาว ตอ
อัตราการกินไดในโคนม
P2-11 ผลของไซโตไคนินและออกซินตอการเจริญและพัฒนาของยอดของกุหลาบตัด
ดอกในสภาพปลอดเชื้อ
P2-12 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตน้ํายางพาราในสวนยางพาราของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส
P2-13 การใชระบบภูมิสารสนเทศในการสํารวจพื้นที่นากุงและคุณภาพน้ํา
ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง
P2-15 ผลของสารสกั ด จากมะรุ ม ด ว ยน้ํ า ในการควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
Colletotrichum spp.
P2-16 ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ําเชื้อตอปริมาณและคุณภาพน้ําเชื้อในไกเบตง
P2-17 ผลของจํานวนตัวอสุจิที่ใชในการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อสดของไกเบตงตออัตรา
การผสมติดของไขในไกไขลูกผสม
P2-18 ศึกษาประสิทธิภาพของยาถายพยาธิ อัลเบนดาโซล เลวามิโซล และ
ไอเวอเมกตินในการกําจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะลูกผสม
พื้นเมืองแองโกลนูเบียน

นายสมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
นายนิโอะ ปูซู

นายผดุง แดงทอง
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
ผศ.บัญชา รัตนีทู
นายมงคล คงเสน
นางสาวกาญจนี ทองเทพ
นายอภิสิทธิ์ ไชยลาภ
นางสาวปราณี นวลละออง
ดร.สายทอง แกวฉาย
นายมงคล คงเสน
นายมงคล คงเสน
นายสมนึก ลิ้มเจริญ
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Theme 3 งานวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
P3-19 การพัฒนาตัวบงชี้สุขภาพองคการของศูนยอนามัยสังกัดกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคใต
P3-20 การติดตามผลการปฏิบัติงานหมอหมูบาน โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ (สายการแพทย)
P3-21 การดูแลตนเองของผูปวยชิกุนยา: กรณีศึกษาหมูบานทุงคา
P3-23 ผลของการเตรียมอยางมีแบบแผนในเด็กอายุ 5-12 ป ตอการรับรูการปวด
จากการใชสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
P3-26 ความเหนื่อยลา และการจัดอาการเหนื่อยลาของนักศึกษาพยาบาลขณะฝก
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูส ูงอายุ 1
P3-27 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
P3-28 ความรูความสามารถของเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน
เทศบาล 1-6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส
P3-29 ผลการสอนโดยใชคูมือการสงเสริมดูแลสุขภาพ สําหรับแกนนํานักเรียน
ในชุมนุมรักสุขภาพ โรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Theme 4 งานวิจัยและนวัตกรรมศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
P4-30 บทบาทการเปนผูน ําครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามี เนื่องจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต : กรณีศึกษาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานรอ
ตันบาตู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
P4-31 ปจจัยดานจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลกของวัยรุน
ในเขตจังหวัดนราธิวาส
P4-32 ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ โครงการ
“โรงพักเพื่อประชาชน” สถานีตํารวจภูธรทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
P4-34 การควบคุมภายในดานการบริหารและการจัดการ องคการบริหาร
สวนตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
P4-35 การมีสวนรวมของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทางดานน้ําเสีย

นายวินิช ถวิลวรรณ
อาจารยพรทิวา คงคุณ
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
อาจารยศิราคริน พิชัยสงคราม
อาจารยฟูซียะห หะยี
นายระวิ แกวสุกใส
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน
ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน

ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี

นางสาวธิดารัตน หวังสวัสดิ์
นายเรืองฤทธิ์ พรหมมา
นางสาวพัชนี ตูเละ
นางสาวชลธิชา มะลิพรม
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Theme 5 งานวิจัยและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตรและการเรียนการสอน
P5-36
P5-37
P5-39
P5-40
P5-41
P5-42
P5-43
P5-44

P5-45

P5-47

P5-48
P5-49
P5-50
P5-51

P5-52

การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร า งค า นิ ย มองค ก รสํ า หรั บ
นางสาวจริยา บุญสุข
โรงพยาบาลเทพา ดวยกระบวนการพัฒนาองคการ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สําหรับ นางสาวจันทรัสม เอี่ยวเล็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูล
การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นายวีรชัย มัฎฐารักษ
เทคโนโลยีอุตสาหการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
80 พรรษามหาราชินี : พระมหากรุณาธิคุณตอการจัดการศึกษาในระบบของไทย
ผศ.สกุณา บุญนรากร
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผศ.นิภารัตน จันทรแสงรัตน
ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
รูปแบบการจัดการความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
การพัฒนาแบบประเมินการฝกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชีในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
นางสาวลัคนา พรมทอง
การพัฒนาแบบวัดคานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ของโรงเรี ย นสั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาและความคงทนในการคิด
นางสาวนุศรา หมัดอะด้ํา
แกปญหา
ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
นายครรชิต เอกจิตต
ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางองคความรูโดยใชนิทานทองถิ่นในสตูล
ที่ มี ต อ ความเข า ใจในการอ า นและความสามารถในการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กระบวนการเรียนเพิ่มในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 1 และ 2 ของคณะ
นายซากี นิเซ็ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยการใชวีดีโอและการศึกษาเปนกลุม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่ององคประกอบดนตรี สําหรับนักเรียนโครงการจัด
นายนฤดล ดาวดวง
การศึกษานอกระบบ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
นางสาวดวงจันทร
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดสงขลา
ศิริรักษโสภณ
สภาพปญหา สาเหตุ กระบวนการแกไขปญหาและแนวทางปองกันการออก
นางสาวจิรมล แกวฉิมพลี
กลางคันของนักเรียน ชวงชั้นที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
แวง จังหวัดนราธิวาส
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเผชิญ นางสาวตาลทิพย ทองคุปต
และฝาฟนอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนราธิวาส ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
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P5-54
P5-55
P5-56
P5-57
P5-58
P5-59
P5-60
P5-61
P5-62

การเรียนรูแปนอักษร วิชาพิมพดีดไทย
การพัฒนาการเรียนรูวิชาบัญชีเบื้องตน 2 เรื่อง สมุดรายวันเฉพาะชั้น ปวช. 1
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
ตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ระดับ ปวช.
ความตองการของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
ทัศนคติของผูปกครองตอการบริการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ 5 ดานของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรตอการจัดสภาพแวดลอมภายใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางสาวนพรัตน ทองบุญ
นางดารุนี แม
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี
นายพระรักษ อมรศักดิ์
นางสาวเกศแกว ประดิษฐ
อาจารยสุกญ
ั ญา เทพโซะ
นางสุพัธตรา พัชณี

Theme 6 งานวิจัยภายใตทุนสรางความพรอมดานการวิจัย
P6-63 ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศดานการวิจัยเฉพาะทาง

นายศิลปชัย สุวรรณมณี

P6-64
P6-65

นายศิลปชัย สุวรรณมณี
ผศ.คลอง วงศสุขมนตรี

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเมินผลโครงการสัจธรรมสัญจร (ดะอฺวะห) จังหวัดนราธิวาส
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คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคบรรยาย
(Oral Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1. เวลาการนํ า เสนอ 15 นาที เวลาซั ก ถาม 5 นาที รวม 20 นาที (โปรดดู
กําหนดการประกอบ บางกรณีที่จัดเวลานําเสนอให้ รวม 15 นาที)
2. เมื่อนําเสนอไป แล้ว 10 นาทีผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งสั้น 1 ครั้ง เมื่อหมด
เวลา 15 นาที ผู้ดําเนินรายการจะกดกริ่งยาว 1 ครั้ง ขอให้ผู้นําเสนอหยุดการนําเสนอ
และเตรียมตัวตอบคําถาม
3. ผลงานที่นําเสนอ ควรจัดทําเป็น MS PowerPoint 2003/2007 และบันทึก
ลงแผ่น CD เพื่อป้องกันไวรัส และควรนํามาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นําเสนอก่อน ในเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2555 หรือในช่วงเช้าก่อนนําเสนอ โดยประสานกับ
เจ้าหน้าที่ หาก ผู้นําเสนอต้องการนําเสนอในรูปแบบอื่นกรุณาแจ้งฝ่ายจัดการประชุม
ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้ประสานการจัดโสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้อย่างเหมาะสม
4. ผู้นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจะต้องนําไฟล์ข้อมูลที่จะนําเสนอส่งกับ
เจ้าหน้าที่/ตอนลงทะเบียนช่วงเช้า
หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในแต่ละ
THEME
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คําแนะนําการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กําหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 ซม. X ยาว 120 ซม. จํานวน 1 แผ่น ต่อ 1
เรื่อง โดยจัดทําเป็นภาษาไทย ขนาดอักษรควรมีขนาด เพียงพอที่จะอ่านได้ในระยะห่าง 1
เมตร ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นําเสนอ)
2. ชื่อผู้ทําวิจยั และหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ สรุปสาระสําคัญเฉพาะที่จําเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ
4. บทนํา (บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั )
5. อุปกรณ์/วิธีการ
6. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
7. สรุปผลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
หมายเหตุ
- มีการประกวดและให้รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
- การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555
(เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

O3-39
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพยาบาลครอบครัว
กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Experience of Participation Network on Family Health Nursing
among Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University
1

รังสฤษฎ์ แวดือราแม1 อนงค์ ภิบาล1 ทิพยวรรณ นิลทยา1 อัชฌา สุวรรณกาญจน์1 วิชาญ ภิบาล2สายัณห์ อินทรภักดิ์3
Rungsarit Waedueramae, Anong Phibal1 Thippayawan Niltaya1 Atcha Suwannakan1 Wichan Phibal2
Sayan Intarapak3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและปรากฏการณ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยาย และอธิบายถึง
ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพยาบาลครอบครัวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย โดยวิธีการสุ่มแบบมีมิติตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้จํานวน 10 ราย เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตามแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น การบันทึกเทป การจดบันทึกภาคสนามเป็นเวลา 6 เดือน วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั่วไปตามแนวทางของ Polit และ Hungler
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การให้ความหมายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ ายการพยาบาลครอบครัวกับคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายว่าการสร้างสัมพันธภาพ โดยการยิ้ม เพราะการ
ยิ้มเปรียบเสมือนด่านแรกที่จะทําให้ประชาชนยอมรับและสามารถให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมได้ การใช้ความรู้ที่มีอยู่
ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากการที่เรามีเพียงแค่ความรู้ แต่หากเราขาดจริยธรรมเราก็ไม่สามารถปฏิบัติกิจการ
งานของเราให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี การมีส่วนร่วมต้องทําความเข้าใจถึงลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติตัว
และการงานที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือต่อเราโดยไม่ขัดต่อความเชื่อ หรือสิ่งที่ประชาชนเคยปฏิบัติมา การดูแลแบบองค์รวมถือ
ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการดูแลผู้ป่วยในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพยาบาลครอบครัว ส่วน
ความรู้สึกของภาคีเครือข่ายการพยาบาลครอบครัว เป็นไปใน 3 ลักษณะคือ 1) อบอุ่นใจเหมือนญาติมาดูแลเพราะดูแลตาม
ความต้องการ 2) ภูมิใจ เสมือนตนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล 3) พอใจ ประทับใจในการการพยาบาลครอบครัวที่เข้าใจถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
คําสําคัญ : ประสบการณ์ / การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพยาบาลครอบครัวกับคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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Abstracts
The purposes of this phenomenological study were to describe and explain experiences of the
participation network of family health nursing among Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University.
The informants were 10data with the interview. who were selected according to dimensional sampling. Data
were collected by using structured in-depth interview, tape recorders and field notes over a period of two
months. The data were thematically analyzed according to Polit and Hungler.
The results,The meaningful experiences of the participation network of family health nursing among
Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. The data indicates that a relationship with of the
participation network of family health nursing because the participation like the first line of defense is to
make people accept and cooperate in the event. The application of existing knowledge, coupled with
moral and ethical. Because we only have knowledge, we can not unethical business practices and our
mission went well, Involved to understand the culture in each area to make it easier to follow and the
public to cooperate with us, not against it. Holistic care is the most important thing in the beginning and
end of patient care in the nursing of the participation network of family health nursing among Faculty of
Nursing Princess of Naradhiwas University.
The participation network expressed their feeling of family health nursing among Faculty of
Nursing Princess of Naradhiwas University in three themes: 1) being liked, family look after the care
needs. 2) being proud, as their part in take care 3) ) being impressive,the nursing family understanding
of cultural diversity.
Keywords : Experience Participation network Family health nursing
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2555
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และคณะ. (2555). การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่บูรณาการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา :
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 12 ยะลา (ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้).
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
ที่บูรณาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่

ทางการพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อการรับใช้
สังคมอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ มหาวิทยาลัย จึงอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม โดยเฉพาะในสังคมมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและภาษา รวมทั้งปัญหาความไม่สงบ ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพและความไม่มั่นคงในชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีสมรรถนะเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การ
วิจัยนี้จึง มุ่งพัฒนาการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลกับบริการวิชาการในสังคมที่สามารถพัฒนาสมรรถนะเชิง
พื้นที่ทางการพยาบาลชุมชนในสามจังหวั ดชายแดนใต้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่ อการรับ ใช้สังคม ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ และศึกษาถึงความต้องการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ และความพึงพอใจ
ต่อการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ ด้วยวิธีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลชุมชนกับบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ
ใน 3 รูปแบบ คือ 1) การบริการวิชาการเชิงวิชาชีพแก่ครอบครัว 2) การบริการวิชาการเชิงวิชาชีพแก่กลุ่มคน เช่น โรงเรียนและสถาน
ประกอบการ 3) การบริการวิชาการเชิงวิชาชีพแก่ชุมชน โดยด้าเนินการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลชุมชน ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 กระบวนการ ที่ได้แก่ 1) สร้างสรรค์รูปแบบการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการ 2) ด้าเนินการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ 3) ปรับปรุงรูปแบบการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาการสอนและการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ และ 5) สังเคราะห์รูปแบบ
การบูรณาการการสอนกับบริการวิชาการเชิงวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงปัจจัยน้าเข้า
ผลลัพธ์และผลกระทบจากการการบูรณาการการสอนกับบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ 6 ด้าน คือ 1) สมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาล
ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 2) ความรับผิดชอบต่อการรับใช้สังคม 3) ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 4) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ 5)ความต้องการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ และ 6) ความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพ
ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามยัง
พบว่าในด้านการวางแผนการดูแลสุขภาพโดยการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดประจ้าถิ่น ยังเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางและเป็นพื้นฐานส้าคัญในการป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
สมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลชุมชนรายด้านกับความต้องการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพโดยรวมทั้งหมดและรายด้านข้างต้น
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนความรับผิดชอบต่อการรับใช้สังคม และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาโดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ และ ความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการเชิงวิชาชีพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลชุมชนกับบริการวิชาการเชิงวิชาชีพของคณะ
พยาบาลศาสตร์ช่วยพัฒนาพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อการ
รับใช้สังคม ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพได้ตามความต้องการของสังคมได้
แม้จะอยู่ท่ามกลางปัญหาความไม่สงบ ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและความไม่มั่นคงในชีวิตก็ตาม
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล บูรณาการ บริการวิชาการ สมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลชุมชน
สามจังหวัดชายแดนใต้
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วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มนร. การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา “มหารายอกีตอ” และ 52 ปี พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ เรื่อง “การวิจัยเพื่อความ
ก้าวหน้าของการศึกษาชายแดนใต้”. ยะลา: สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 12 ยะลา
(ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้).
สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 75
การเผยแพร่
นําเสนอผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation ในการประชุม การ
ประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “มหารายอกีตอ”
และ 52 ปี พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ เรื่อง “การวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาชายแดนใต้”
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย เป็ น บทความวิ ช าการเผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ การประชุ ม ทางวิ ช าการการวิ จั ย
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “มหารายอกีตอ” และ 52 ปี พัฒนาการศึกษา
ชายแดนใต้ เรื่อง “การวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาชายแดนใต้” จัดโดย สํานักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ร่วมกับ มูลนิธิสุขแก้ว – แก้วแดง, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลนิธิ 35 ปี เขตการศึกษา 2
รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา มหารายอกีตอ และ 42 ปี พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2554 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา ดังหลักฐานประกอบต่อไปนี้

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ ๑
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหารายอกีตอ”
และ ๕๒ ปี พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
เรื่อง “การวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาชายแดนใต้”

กําหนดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ ๑
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหารายอกีตอ”
และ ๕๒ ปี พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
เรื่อง “การวิจยั เพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

กําหนดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ ๑
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหารายอกีตอ”
และ ๕๒ ปี พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
เรื่อง “การวิจยั เพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มนร.
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2554
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และคณะ. (2554). ความรู้ความสามารถของเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 – 6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส. การประชุมทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวัน “มรย.วิชาการ 54” ในประเด็น
“สร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น”. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 75
การเผยแพร่
นําเสนอผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation ในการประชุมทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวัน “มรย.วิชาการ 54” ในประเด็น “สร้าง
องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 17 - 19
สิงหาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดัง
หลักฐานประกอบต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถของเด็กไทยทําได้ในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ – ๖ สังกัดสํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองนราธิวาส
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ผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําปี 2554
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และคณะ. (2554). ผลของการสอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ในโรงเรียนสําหรับแกนนํานักเรียนชุมนุมรักสุขภาพในโรงเรียนนราสิกขาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 – 6 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาล
เมืองนราธิวาส. การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวัน
“มรย.วิชาการ 54” ในประเด็น “สร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น”. ยะลา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 75
การเผยแพร่
นําเสนอผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation ในการประชุมทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวัน “มรย.วิชาการ 54” ในประเด็น “สร้าง
องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 17 - 19
สิงหาคม 2554
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดังหลักฐานประกอบต่อไปนี้

ผลของการสอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพในโรงเรียน
สําหรับแกนนํานักเรียนชุมนุมรักสุขภาพในโรงเรียนนราสิกขาลัย
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ผลงานวิจัย
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
ป 2552
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปี 2552
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และคณะ. (2552). ผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ :
กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โรงเรียนเทศบาล ๑ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552.
หน้า 126-141.
สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 75

การเผยแพร่
นําเสนอผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552 จัดโดย ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดังหลักฐานประกอบต่อไปนี้

วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เรื่อง “ผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ : กรณีศึกษา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โรงเรียนเทศบาล ๑ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”
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ผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ :
กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
Effect of Participatory Action Research of Healthy Daycare Development
of Tessabann 1, Municipality of Muang Narathiwat, Narathiwat Province
เพ็ญประภา เบญจวรรณ,คศ.บ.(Penprapa Benjawan, B.HE.)1
อัชฌา สุวรรณกาญจน์,วท.ม.(Atcha Suwannakan, M.Sc.)2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2) เพือ่
ศึกษาผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ และ 3) เพื่อศึกษาความสามารถของแกนนำและผู้ปกครอง
ในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ประชากรที่ศึกษา คือ แกนนำศูนย์เด็กเล็ก แกนนำชุมชนและผู้ปกครอง
จำนวน 116 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นกลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 46 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบ
ด้วย แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องกรมอนามัย คูม่ อื การปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม และแบบประ
เมินความสามารถในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรว
จสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ มีคา่ ความเทีย่ ง ของแบบประเมินความสามารถของแกนนำและผู้
ปกครองในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.97
ผลการวิจยั พบว่า 1) แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใน
ขั้นตอนการเตรียมการและการประเมินผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียดที่เข้าใจ
ค่อนข้างยาก ส่วนในขั้นตอนปฏิบัติการนั้น ทั้งแกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมดีมาก 2) ผลการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยูใ่ นเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องกรมอนามัย เปลีย่ นแปลงจากระดับ
ดีเป็นดีมากและ 3) การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครองโดย
รวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ นีค้ วามสามารถโดยรวมก่อนกระบวน
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย (X = 1.96 SD. = .57 ) ส่วนภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X= 3.61 SD. = .41 ) โดยพบว่า แกนนำมีความ
1
2

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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สามารถอยู่ในระดับดี ( X= 4.06 ) ในขณะที่ผู้ปกครองมีความสามารถน้อยกว่า (X= 3.39 ) แต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน
คำสำคัญ : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ABSTRACT
This study was participatory action research. It aims to analyze participatory
action process of healthy daycare center development of Tessabann 1 School; to investigate
the outcome of healthy daycare center before and after the participatory action process of
healthy daycare center development of Tessabann 1 School; and to compare community leaders
and parents abilities in participatory action process of healthy daycare center development
of Tessabann 1 School. The population studied consisted of 116 people, including community
leaders and parents. A sample of 46 peoples was collected by purposive sampling method.
The instruments in this research included the evaluation forms of Healthy Daycare standard
of Department of Health, participatory action handbook and the evaluation forms of leaders
and parents abilities in Healthy Daycare developmental process which createdby researches
and validated by experts; the Cronbach’s Alpha Coefficient was at 0.97.
The results revealed that 1) Leaders and parents cooperated in participatory action
process involving in preparation step, participatory action step and evaluation step.The sample
cooperated in preparation step and evaluation step were at a low level because there were
many complicated details for understanding. However, they were highly cooperated in
participatory action step both leaders and parents. 2) Outcomes of Healthy Daycare development
followed by Healthy Daycare standard evaluation of Department of Health changed from good
to very good level. And 3) Comparison between leaders and parents abilities in Healthy
Daycare development in over all and in each part were significantly differences; their abilities
before participatory action process were at a low level (X=1.96,SD.=57) but afterward their
ilities were dramatically increase (X=3.61,SD.=.41) Leaders were good abilities (X=4.06)
while parents were poorer abilities than those(X=3.39) but they still were in a good level.
Key words : participatory action research, healthy daycare center
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บทนำ
เด็กเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงชีวิตปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุก ๆ ด้านของบุคคล ถือได้ว่าเป็นช่วง
เวลาวิกฤติ ทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของการวางรากฐานคุณภาพชีวติ จิตใจ ของบุคคลเมือ่ เป็นผูใ้ หญ่ การอบรมเลีย้ งดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยนีอ้ ย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมนำไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูใ้ หญ่ในอนาคต จากการ
ทบทวนองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมในห้าปีแรกของชีวิต จะมีผลให้พัฒนาการด้านต่างๆไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาเด็กคือ การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถเติบโตมีสุขภาพดี มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนานาประเทศในปัจจุบัน มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และแม้แต่ธนาคาร
โลกยังได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสนับสนุนให้การพัฒนาเด็ก ต้องทำในลักษณะองค์รวมทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากอายุที่สำคัญที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพคือ ช่วง
ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีแรก เป็นช่วงที่เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ เนื่องจาก
ระบบประสาทและสมองกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังสร้างใยประสาทเชื่อมประสานกันระหว่างเซลล์
สมองทำให้เกิดการเรียนรูแ้ ละส่งผ่านข้อมูล การเจริญเติบโตทางกายภาพของสมองในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึน้
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ (บังอร เทพเทียน และ ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, 2550)
จากการสำรวจภาวะสุขภาพ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2542 โดยสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการโดยรวมปกติทุกด้านเพียงร้อยละ 71.69
มีแนวโน้มล่าช้า ร้อยละ 28.1 โดยพัฒนาการที่เข้าข่ายมีแนวโน้มล่าช้า คือ ด้านภาษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการปรับตัว การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การอยู่ในสังคม และการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวถือว่า
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก จึงนับเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาสมอง ในช่วงระยะที่สมองเจริญเติบโตสูงสุด หรือเรียกว่า “หน้าต่างแห่งโอกาส”(นิตยา
คชภักดี, 2543) นอกจากนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัยสูงสุด คือ การ
ศึกษาของพ่อ แม่ รายได้ของครอบครัว และจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2547) ในขณะเดียวกัน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้อธิบายถึงผลการศึกษาของสำนักส่งเสริมสุขภาพเมื่อปีพ.ศ. 2546 ว่าผู้เลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน คือ บิดา มารดา ญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย ฝากสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล
และจ้างเลีย้ งตามบ้าน ในอัตราร้อยละ 49.8,29.5,18.4 และ 2.3 ตามลำดับ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2546)
ดังนัน้ ศูนย์เด็กเล็ก จึงนับ เป็นสถานทีท่ ท่ี ำหน้าทีเ่ ลีย้ งดูเด็กแห่งทีส่ อง รองจากพ่อ แม่ และญาติ
ดังจะเห็นว่ามีเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูในศูนย์เด็กเล็กถึงร้อยละ 29.5 การพัฒนาเพือ่ ให้ศนู ย์เด็กเล็กได้มาตร
ฐานและมีคณ
ุ ภาพนัน้ ควรพัฒนาทัง้ คนและสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไป ทัง้ นีก้ รมอนามัยซึง่ เป็นหน่วยงานหนึง่ ดำเนิน
งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กมาโดยตลอด ได้รวบรวมข้อมูลศูนย์เด็กเล็กในปี 2546 – 2547 ของกรมอนามัย พบว่า มีศนู ย์
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เด็กเล็กที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอน รวมจำนวน 14,856 แห่ง นอกจากนี้
ยังมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อีกจำนวน 1,347 แห่ง เมื่อมีการศึกษาหลากหลายทั้งประเทศพบว่า ศูนย์เด็กเล็ก
จำนวนมากยังต้องการการพัฒนาทัง้ ด้านการบริหารจัดการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ประกอบกับปีงบประมาณ
2546 กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ มาใช้ในการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก ภายใต้ชอ่ื โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ส่วนราชการ และส่วน
ท้องถิน่ เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กและระดมความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็ก และ
การอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เด็กได้รบั การส่งเสริมสุขภาพและมีพฒ
ั นาการอย่างเหมาะสม ได้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ที่สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กพัฒนาได้คุณภาพและมาตรฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา และให้บริการวิชาการเพือ่ พัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน
ในเขตเทศบาลอย่างผสมผสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2549 ได้ศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชน เด็กวัยเรียน และ
เด็กวัยปฐมภูมใิ นศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส (อัชฌา สุวรรณกาญจน์,2550 และกลุม่ งานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์,2549) พบว่า ศูนย์เด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง มีเด็กเล็กมารับบริการเฉลี่ยวัน
ละ 50 คน และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๑ เป็นสถานบริการหนึ่งในเขตเทศบาลที่มีผู้รับบริการเฉลี่ยค่อนข้าง
สูง 100 คนต่อวัน ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง พบปัญหาด้านการพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่หลายประการ เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ การดูแลสุขภาพฟัน การบริการอาหารสะอาดปลอดภัย และการจัดสิ่งแวดล้อม
สะอาดปลอดภัย การจัดมุมเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง การแต่งกายของผู้ประกอบอาหาร ความสะอาดปลอดภัย
ของสิ่งแวดล้อมภายใน/นอกอาคาร และขนาดพื้นที่ใช้สอยจำกัด ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของปัญหา
ทีม่ คี วามจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพือ่ พัฒนาเข้าสูก่ ารเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ลดปัญหาสุขภาพ สร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
และปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อันจะ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2. ศึกษาผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ก่อนและหลังการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
3. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครอง
ก่อนและหลัง การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
คณะผู้วิจัยได้สนับสนุนให้แกนนำและผู้ปกครองเด็กเล็กปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นปฏิบัติการ
และ 3) ขั้นประเมินผลและสรุป ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยใช้เครื่องมือทั้ง
3 ประเภท โดยวิธีการ 1) สำรวจ ( Survey) โดยการสังเกตและจดบันทึก (Observation and Record) 2)การ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และ 3) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร จำนวน 116 คน ได้แก่ แกนนำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล๑ จำนวน 8 คน แกน
นำจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 100
คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 46 คน คือแกนนำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑
จำนวน 8 คน แกนนำจากชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
เด็กเล็ก จำนวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) คูม่ อื กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ซึง่ ผ่านตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาและทดลองใช้ โดยแสดงรายละเอียดในเรือ่ ง การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม กระบวนการกลุ่มและการสนทนากลุ่มย่อย การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน แนวทางการปฏิบัติตาม
กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ แนวทางการประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ และ แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2) แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และ 3) แบบประเมินความสามารถในปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
สำหรับแกนนำ และผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า ผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbarch’s Alpha
Coefficiency) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา และส่วนที่ 2 ความสามารถในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 6 ด้าน ต่อไปนี้ (1) ความสามารถของแกนนำในด้านกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (2) ความสามารถในด้านการส่งเสริมสุขภาพในกระบวนการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (3) ความสามารถในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนใน
กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (4) ความสามารถในด้านการบริการอาหาร
สะอาดปลอดภัยในกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (5) ความสามารถในด้าน
การจัดสิง่ แวดล้อมสะอาดปลอดภัยในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และ
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(6) ความสามารถในด้านการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูปและใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผล นำเสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ผลการดำเนินการวิจัยตามกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู่ 3 ขั้นตอน พบว่า 1) ขั้นเตรียมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยคัดเลือกแกนนำศูนย์ เด็กเล็กจากโรงเรียนเทศบาล ๑ จำนวน 8 คน แกนนำจากชุมชน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 30 คน ร่วมกันสร้างแบบ
ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และแบบประเมินกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ 2)ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคณะทำงานปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ จากนั้นศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ตลอดจนประเมินผลการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการพัฒนา
3)ขัน้ ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม คณะทำงานปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ร่วมกันประเมินผลกระบวน
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ พบว่า
แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมทัง้ ในขัน้ การเตรียมการ ขัน้ ปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยในขั้นตอนการเตรียมการและการประเมิน
ผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียดที่เข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในขั้นตอนปฏิบัติการ
นั้น ทั้งแกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมดีมาก
2. ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ก่อนและหลังการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒ
นาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
การประเมินศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ พบว่า จำนวนเด็กทั้งหมด 130 คน ชาย 74 คน
หญิง 56 คน มาใช้บริการจริงเฉลี่ย 80 คนต่อวัน จำนวนผู้ดูแลเด็ก 8 คน รับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่ 2 ½ ปี ถึง 3 ½ปี
ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ก่อนและหลังปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วมแสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ก่อนและหลังปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ
รายการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
O 1. เด็กทุกคนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการโดยชั่งน้ำหนัก
√
√
วัดส่วนสูง ทุก 3 เดือน
O 2. เด็กทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร กลางวัน ทุกวัน
√
√
∆ 3.อาหารที่จัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่
√
√
4.มีการจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่หวานจัด
√ √
5.เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน
√ √
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
O 6.เด็กอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ √
√
อายุโดยผู้ดูแลเด็ก
O 7.มีของเล่นเด็ก หนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย และมีกิจกรรมการเล่า √
√
นิทาน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
8.มีมุมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง
√
√
9.ผู้ดูแลเด็กสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก √
√
ด้านบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย
O 10.สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ
O 11.น้ำดื่ม น้ำใช้ สะอาด เพียงพอ
∆ 12.อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัย และสะอาด
∆ 13.ผักสด ผลไม้ ต้องล้างสะอาด เนื้อสัตว์ปรุงให้สุก และมีการปกปิด
อาหารที่พร้อมบริโภคแล้ว
14.ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพดี แต่งกายสะอาด สุขอนามัยดี

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
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รายการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย
O 15.บริเวณศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมภายในภายนอกอาคาร
สะอาดและปลอดภัย
O 16.ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
∆ 17.พื้นที่ใช้สอย จัดเป็นสัดส่วน และเพียงพอ
∆ 18.เครื่องใช้สำหรับเด็ก สะอาดและเพียงพอ
19.ตัวอาคาร มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
20.มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
21.มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
22.มีการป้องกันแมลงและพาหะนำโรค
23.มีมาตรการความปลอดภัย
ด้านบุคลากร
∆ 24.ผู้ดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ
∆ 25.ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 50 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
∆ 26.มีอัตราส่วนการดูแลเด็ก เหมาะสม
O 27.ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของศูนย์
เด็กเล็ก

ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

ทั้งนี้ มีเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ คือ
เกณฑ์การประเมิน จำนวนข้อที่ต้องผ่านการประเมิน
ข้อที่ต้องผ่านการประเมิน
ระดับดีมาก
26-27
ข้อที่มีสัญลักษณ์ O ∆ และ 9-10 ข้อ
ระดับดี
17
ข้อที่มีสัญลักษณ์ O และ ∆
ระดับพื้นฐาน
9
ข้อที่มีสัญลักษณ์ O
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จากผลการประเมินก่อนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ประการ ต่อไปนี้
1) มีการจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่หวานจัด ในเรื่องการดูแลไม่ให้เด็กกินขนมจุบจิบนอกมื้อ
อาหารว่าง และอาหารมื้อหลัก 2) เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน ในเรื่อง มีบันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก
ประจำวัน 3) ผักสด ผลไม้ ต้องล้างสะอาด เนื้อสัตว์ปรุงให้สุก และมีการปกปิดอาหารที่พร้อมบริโภคแล้ว ในเรื่อง
อาหารที่พร้อมบริโภคต้องปกปิดด้วยฝาชีหรือ ฝาภาชนะ ไม่ใช้ผ้าขาวบาง โดยมีข้อเสนอแนะ และ 4) พื้นที่ใช้สอย
จัดเป็นสัดส่วน และเพียงพอ ในเรื่อง มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่และที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ดังนั้นจึงสรุปผลการ
ประเมินได้ว่าศูนย์เด็กเล็กอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมแล้วทำให้ผ่านการประเมินทุกข้อ ดังนั้น ภายหลังการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย เปลี่ยนแปลงจากระดับดี
เป็น ดีมาก
3. เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครองก่อนและห
ลัง การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
จากการประเมินความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง
ก่อนและหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ขั้นตอน ปรากฎผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครองก่อนและหลัง
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ประชากรที่ศึกษา (n= 46)
ก่อน
หลัง
X SD. X SD.
1. ด้านกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1.53 .73 3.20 .46
2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
2.32 .56 3.72 .38
3. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 1.60 .65 3.29 .40
4. ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย
2.15 .64 3.76 .49
5. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย
1.98 .60 3.60 .50
6. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.13 .57 4.08 .52
รวม
1.96 .57 3.61 .41
ความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ของแกนนำและผู้ปกครอง

t-test

df. p-value

-13.05
-13.97
-15.07
-13.56
-14.04
-15.07
-16.04

44
44
44
44
44
44
44

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกน
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นำและผูป้ กครองโดยรวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ นีค้ วามสามารถ
โดยรวมก่อนกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม อยูใ่ นระดับน้อย( X=1.96,SD.=.57 ) ส่วนภายหลังกระบวน
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก( X=3.61,SD.=.41 ) โดยพบว่า
มีความสามารถในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก( X=4.08,SD.=.52 )
รองลงมาคือความสามารถด้านการบริการอาหารสะอาดปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และการจัด
สิง่ แวดล้อมสะอาดปลอดภัย ส่วนความสามารถด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนและการปฏิบตั กิ ารแบบ
มีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X=3.20,SD.=.46 ) นอกจากนีเ้ มือ่ เปรียบเทียบความสามารถ
ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระหว่างแกนนำและผู้ปกครองโดยรวมทุกด้าน แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูร่ ะหว่างแกนนำและผูป้ กครองโดยรวมทุกด้าน
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ ภายหลังกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม แกนนำและผู-้
ปกครองต่างก็มคี วามสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยพบว่า แกนนำมีความสามารถอยูใ่ น
ระดับดี ( X= 4.06 ) ในขณะทีผ่ ปู้ กครองมีความสามารถน้อยกว่า ( X= 3.39 ) แต่อยูใ่ นระดับดีเช่นกัน

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่ พบว่า ขัน้ ตอนการเตรียมการและการประเมินผลนัน้ ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในระดับน้อยเนือ่ งจากมีรายละเอียด
ทีเ่ ข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารนัน้ ทัง้ แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมดีมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในขัน้
ตอนการเตรียมการมีความยุ่งยากในส่วนของการสร้างและใช้แบบประเมิน ในการประเมินความสามารถในด้าน
ต่างๆ ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้แบบประเมินได้ จึงขาดการมีส่วนร่วมระดับที่ดี แต่ในขั้นตอนการ
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆของแกนนำและผูป้ กครองและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนัน้ สามารถ
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ดำเนินการตามแนวทางทีก่ ำหนดให้ปฏิบตั ไิ ด้ จึงมีสว่ นร่วมในระดับดีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของพันธุท์ พิ ย์
รามสูตร และคณะ ( 2547 ) พบว่า การประเมินผลการเข้ามามีสว่ นร่วมของผูป้ กครองเด็ก ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการที ่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลได้ ด ำเนิ น การร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาการสาธารณสุ ข อาเซี ย น
มหาวิทยาลัยมหิดลนัน้ พบว่าผูป้ กครองส่วนใหญ่ 3 ใน 4 เข้ามาร่วมในช่วงทำประชาคม เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันใน
การดำเนินกิจกรรม อีกร้อยละ 12 ได้เข้ามาช่วยเป็นแรงงานในกิจกรรมของโครงการ มีรอ้ ยละ 8 ทีร่ ว่ มบริจาคเงิน
สมทบกับองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 6 เข้ามาร่วมวางแผนงานการดำเนินการ และร้อยละ 2 ได้บริจาคสิง่ ของ
และวัสดุอปุ กรณ์ เช่นเดียวกับการศึกษาของบรรเจิดพร หาญแก้ว ( 2549 ) ทีศ่ กึ ษาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
ดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่พบว่า ด้านการวางแผนมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้านการค้นหาปัญหา การ
ดำเนินงาน และการประเมินผลมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์การดำเนินงานตาม
กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ทัง้ 3 ขัน้ ตอน มีสว่ นสนับสนุนให้แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นขัน้ ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในระดับดีมาก ตัง้ แต่ขน้ั ตอนการสร้างวิสยั ทัศน์ศนู ย์เด็ก
เล็กน่าอยู่การศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปญ
ั หาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนารวมทัง้ ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการพัฒนา
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมลักษณะเด่นทีส่ ำคัญหลายประการ คือ 1) เป็นการสร้าง
ความรู้ ( Produce Knowledge ) โดยการผสมผสานระหว่างความรูจ้ ากนักวิชาการกับความรูพ้ น้ื บ้าน อุปมาดัง่
แม่นำ้ จาก 2 สายไหลมาบรรจบกันเป็นสายเดียวตรงทีบ่ รรจบกันจะเกิดฟองซึง่ เป็นดัง่ ความรูใ้ หม่ เป็นการเรียนรูร้ ว่ ม (
Co-generative learning ) ซึง่ ค่อยๆ ขยับขยายจากการมีสว่ นร่วม เพียงบางส่วนจนเป็นการมีสว่ นร่วมเต็มรูปแบบ
ระหว่างชาวบ้านกับนักวิจยั และสร้างความรูส้ กึ ร่วมกัน ผสมผสานทฤษฎีกบั การปฏิบตั ใิ ห้เกิดความรูใ้ หม่ 2) รูปแบบ
ของความรูท้ ไ่ี ด้จากกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เป็นลักษณะปฏิสมั พันธ์ ( Interactive ) และสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ เป็นปริทศั น์ทางจิตทีร่ วมเอาความอยากรูอ้ ยากเห็นเข้ากับความเปิดใจกว้าง
ความผจญภัยเข้ากับการค้นพบสิง่ ใหม่ เป็นความต้องการทีจ่ ะเสริมความรูแ้ ก่ตนเองโดยผ่านวิธกี ารใหม่ เป็นความ
มุง่ มัน่ ว่าการค้นพบสิง่ ใหม่หมายถึงการเปิดหนทางใหม่ การเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) ไม่ใช่จากการ
เรียน แต่จากการปฏิบตั เิ ป็นผลของการฝึกฝนอย่างต่อเนือ่ ง และทำงานอย่างเป็นระบบทีน่ ำไปถึงรูปแบบความคิด
ทีย่ ดื หยุน่ มากขึน้ ดังนัน้ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) จึงเป็นการฝึกปฏิบตั ทิ ง้ั โดยส่วนตัวและร่วมกันกับผูอ้ น่ื
เป็นวิธกี าร ทีฝ่ กึ ฝนให้เกิดทักษะทีจ่ ะพัฒนาจิตมากกว่าจดจำทฤษฎี ยิง่ ไปกว่านัน้ กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม ไม่เป็นเพียงแค่สหวิทยาการเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการเรียนรูข้ า้ มสาขาวิชา ( Transdisciplinary ) คือ เป็นความ
พยายามทีจ่ ะสร้างความเข้าใจทีข่ า้ มพ้นเขตแดนของวิชาชีพ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงออกไปสูค่ วามหลากหลาย
กว้างขวางเป็นการขยายปริทศั น์จากเฉพาะสาขามากกว่าสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกัน
เพียง 1-2 สาขาเท่านัน้ 3) กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเป็นการสะท้อนความคิด ลงมือปฏิบตั แิ ละ
สะท้อนความคิด แล้วลงมือปฏิบตั ไิ ปเช่นนัน้ ( Reflection-Action-Reflection Action ) จึงเท่ากับการทบทวน
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ความคิดหรือสะท้อนความคิดของตนเองแล้วนำไปลงมือปฏิบตั ิ ( Direct act ) เป็นการชีน้ ำการปฏิบตั ทิ ม่ี กั จะได้
ยินในฐานะทีเ่ ป็นคำพูดของ นักการเมือง แต่กม็ คี วามหมายทางจิตวิทยาทีท่ ำให้บคุ คลตระหนักถึงการทีต่ นเองเป็นที่
พึง่ แห่งตนหรือตนชีน้ ำตนเอง 4) การลงมือปฏิบตั คิ วามรูห้ รือใช้ความรูล้ งสูก่ ารปฏิบตั ิ ( Practical ) เป็นลักษณะเด่น
ของกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม อีกประการหนึง่ ทีเ่ น้นการชูประเด็นปัญหาทีส่ ำคัญและเป็นจริงของ
ท้องถิน่ ซึง่ เท่ากับเป็นการให้การศึกษาแก่ผใู้ หญ่ในท้องถิน่ โดยวิธกี ารเรียนทีไ่ ม่เน้นความรูท้ เ่ี ป็นทฤษฎีกระบวนการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม จะเป็นองค์กรขัน้ พืน้ ฐานระดับติดดิน ( grass root ) ทีใ่ ห้โอกาสแก่คนชายขอบของ
กระบวนการพัฒนาได้สามารถดำรงอยู่ และพัฒนาบทบาทของตนเองได้ 5) กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม เป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จ ( Inclusive ) ทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสร้างความรู้
จากวิธกี าร และความรูท้ ม่ี อี ยู่ โดยไม่พยายามแยกหรือจำกัดขอบเขตสิง่ ใด ทุกความคิดเห็นจะได้รบั การรับฟังและ
ยอมรับ เป็นการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ ( Learning for all ) ซึง่ เป็นลักษณะพิเศษของ กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วม 8) ชุมชน ( Community ) เป็นแหล่งทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีบ่ คุ คลจะสามารถโยงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ของตนเข้าด้วยกัน ในการวางแผนทีจ่ ะควบคุมเป้าหมายชีวติ ของตนโดย กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
จะช่วยสร้างสังคมนิเวศน์ ( ecological society ) ทีค่ นในชุมชนมีการพึง่ พา อาศัยกัน ล้มเลิกระบบเจ้านายสร้าง
ความผสมผสานกลมกลืนระหว่างมนุษยชาติกบั ธรรมชาติ และมนุษย์กบั มนุษย์ให้เกิดขึน้ ใหม่ สังคมนิเวศน์จะเกิด
ขึ้นได้จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกสังคม ในลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกัน
เท่านั้น 9) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการมองอนาคต ( future oriented ) ดังนั้นนักวิจัย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะต้องรู้วิธีการสร้างฉากสำหรับการเรียนรู้ในชุมชน การจัดการใน
ลักษณะทีไ่ ม่มกี ารจัดทำโปรแกรมล่วงหน้าสำเร็จรูปหรือตายตัว ทำให้เกิดการช่วยตนเองของชุมชน สร้างแนวทาง
สำหรับการกระทำ แนวทางปฏิบัติที่ไม่เคยมีอยู่ก่อน ทบทวนการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงระบบที่เขาเป็นสมาชิกอยู่
พัฒนาตัวอย่างโครงสร้าง หรือภาพลักษณ์ที่จะปะติดปะต่อให้เกิดอนาคตที่ต้องการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถที่จะฝันของบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา ซึ่ง McNiff ( 1988 ) บอกว่า การพัฒนาบุคคล
ก็คือ การฟื้นฟูความสามารถที่จะฝันของเขา ( Revitalized capacity to dream ) 10) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วมเป็นการมองโลกในแง่ดี (Optimistic) ตามหลักการพืน้ ฐานของแนวคิดปลดปล่อยทีเ่ ชือ่ ว่า มนุษย์
ทุกคนสามารถทีจ่ ะจัดการเรือ่ งต่างๆ ในสังคมของเขาได้ ซึง่ กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเป็นวิธกี ารที่
จะส่งเสริมศักยภาพด้านนีข้ องบุคคลกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เชือ่ ว่า อิสรภาพของมนุษย์มคี วาม
สำคัญที่สุด และมนุษย์มีสิทธิและอำนาจที่จะแสวงหาอิสรภาพแก่ตัวเองด้วยการปลดปล่อยตนเอง ( self-emancipation ) และการปลดปล่อยที่แท้จริงจะได้มาจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปถึงการสร้างสังคมใหม่ที่
ประชาชนทุกคนเป็นผู้กระทำ โดยอาศัยความรู้ที่เขาสร้างขึ้นเอง ( Maguire, 1987 และ พันธุ์ทิพย์ รามสูตร, 2545 )
2. ภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า ผลการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องกรมอนามัย เปลีย่ นแปลง
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จากระดับดีเป็นดีมาก เนื่องจาก แกนนำและผู้ปกครองได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามขั้นตอนการปฏิบัติการ
แบบมีส่วน ร่วมตามบริบทของปัญหาและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจผ่านกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม สอดคล้องกับลักษณะเด่นของกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่าง
มีสว่ นร่วม อีกประการหนึง่ ทีพ่ นั ธุท์ พิ ย์ รามสูตรและคณะ ( 2547 ) ได้อธิบายถึงแนวคิดของแทนดอน( Tandon )
ทีก่ ล่าวไว้ในปี1988 ว่า การลงมือปฏิบตั คิ วามรูห้ รือใช้ความรูล้ งสูก่ ารปฏิบตั ิ ( Practical ) เป็นการชูประเด็นปัญหาที่
สำคัญและเป็นจริงของท้องถิน่ ซึง่ เท่ากับเป็นการให้การศึกษาแก่ผใู้ หญ่ในท้องถิน่ โดยวิธกี ารเรียนทีไ่ ม่เน้นความรูท้ ่ี
เป็นทฤษฎีและเน้นการวิเคราะห์วจิ ารณ์ซง่ึ เป็นลักษณะทีแ่ บ่งแยกคน แยกความแตกต่างของเพศ และกระบวนการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม จะเป็นกระบวนการขัน้ พืน้ ฐานระดับติดดิน ( grass root ) ทีใ่ ห้โอกาสแก่คนชายขอบ
ของกระบวนการพัฒนาได้สามารถดำรงอยู่ และพัฒนาบทบาทของตนเองได้ นอกจากนีก้ ระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิ
การอย่างมีสว่ นร่วม เป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จ ( Inclusive ) ทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยการสร้างความรูจ้ ากวิธกี าร และความรูท้ ม่ี อี ยู่ โดยไม่พยายามแยกหรือจำกัดขอบเขตสิง่ ใด ทุกความคิดเห็น
จะได้รบั การรับฟังและยอมรับ เป็นการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ ( Learning for all ) ซึง่ เป็นลักษณะพิเศษของ ก
ระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของกรมอนามัย ( 2547 ) ทีพ่ บว่า
ปัจจัยทีน่ ำไปสูค่ วามสำเร็จของศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นระดับ ดี-ดีมาก ประกอบด้วยปัจจัยหลักทีส่ ำคัญ คือ 1) การรับรู้
เกีย่ วกับโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2) ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลเด็กและอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง และ 3) ความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกส่วนของสังคม กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นครัง้ นี้
ได้ดำเนินการครอบคลุมปัจจัยดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาในเชิงผลลัพธ์ในระดับดีมาก
3. ความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครองภายหลังกระบวน
การปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ จากระดับน้อยเป็นระดับมาก โดยพบว่ามีความสามารถในเรือ่ งการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความสามารถด้านการบริการอาหารสะอาด
ปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย ส่วนความสามารถ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นและการปฏิ บ ั ต ิ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มเพิ ่ ม ขึ ้ น น้ อ ยที ่ ส ุ ด
อยูใ่ นระดับปานกลางโดย พบว่าแกนนำมีความสามารถเพิม่ ขึน้ มากกว่าผูป้ กครอง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากแกนนำส่วนใหญ่
ได้ผา่ นการอบรม มีความรูแ้ ละเห็นความสำคัญของการพัฒนาในฐานะผูร้ บั ผิดชอบหลัก รวมทัง้ ผ่านทักษะกระบวน
การกลุ่มต่างๆเพื่อการพัฒนามาหลายครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของพันธุ์ทิพย์ รามสูตร และคณะ ( 2547 ) ที่
พบว่าปัจจัยเสริมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ การที่มีชมรมผู้ปกครองหรือกรรมการบริหารศูนย์ค่อนข้าง
เข้มแข็ง และแกนนำส่วนใหญ่ก็ทำงานประสานกับผู้ดูแลเด็กได้ดี ขวัญและกำลังใจของผู้ดูแลเด็กดีขึ้น หากมี
ความเข้าใจอันดี และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นและทั้งกรรมการศูนย์เด็กเล็ก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของดรรชนี มหาชานิกะ (2547) ที่พบว่าปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กดีเด่น คือ ระดับความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และศิริพร กัญชนะ และคณะ ( 2547 ) ที่พบว่า
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พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องพัฒนาการและวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและให้ความสนใจ
มากที่สุด

สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) แกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยในขั้นตอนการเตรียมการและการประเมินผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียด
ทีเ่ ข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารนัน้ ทัง้ แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมดีมาก 2) ผลการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย เปลี่ยนแปลงจาก
ระดับดีเป็นดีมากและ 3) การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครอง
โดยรวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ นีค้ วามสามารถโดยรวมก่อน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย ส่วนภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า แกนนำมีความสามารถอยู่ในระดับดี (X=4.06)
ในขณะที่ผู้ปกครองมีความสามารถน้อยกว่า แต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน
ทัง้ นี้มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ทีส่ ำคัญ คือ 1)ควรประยุกต์ใช้กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอืน่ ๆ โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการเตรียมการโดยวางแผนการพัฒนา
ร่วมกัน การปฏิบตั กิ ารโดยการดำเนินการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การประเมินผลและสรุปโดยการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 2) ควรใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการประเมินศูนย์เด็กเล็ก เพือ่ ช่วยให้ศนู ย์เด็กเล็กเกิดการเปลีย่ นแปลงไปใน
ทางยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ ร่วมกับการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม และ 3) ควรพัฒนาแกนนำและผูป้ กครองให้
มีความสามารถมากขึน้ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน รวมทัง้ การจัดสิง่ แวดล้อมสะอาดปลอดภัยและการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยใช้กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมควบคูก่ บั
การใช้คมู่ อื กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพือ่ เพิม่ พูนความสามารถของ
แกนนำและผูป้ กครองอันจะส่งผลต่อการรักษาระดับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูต่ อ่ ไป นอกจากนีใ้ นการวิจยั ครัง้
ต่อไปควรศึกษาศักยภาพและทักษะในการปฏิบตั งิ านในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครองตลอดจนผูเ้ ลีย้ งดูเด็กเพือ่ การพัฒนาทีเ่ หมาะสมและควรหารูปแบบการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ทีม่ คี วามง่าย สอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยเฉพาะผูป้ กครอง เพือ่ ให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้เป็ น การวิ จัย แบบกึ่งทดลองเพื่อพัฒนาชุมชนต้ นแบบด้า นการส่งเสริ ม สุข ภาพ
ผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในเรื่องความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ประชากรที่ศึกษาคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จํานวน 30 คน ในชุมชนต้นแบบด้าน
การส่งเสริมสุขภาพที่มีความสมัครใจ ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบทดสอบความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง แบบ
บันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งหาความเที่ยงของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR - 20) ซึ่งมีความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ 0.79 ส่วน
ความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมีค่าเท่ากับ 0.64 ดําเนินการวิจัยโดยการให้
ความรู้ผ่านการสนทนากลุ่มย่อยรวม 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง และใช้แบบบันทึกพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเองร่วมกับการให้คําแนะนํารายบุคคลเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยทําการทดสอบ
ความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบค่าที (Dependent t - test) เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยผลการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพก่อนและหลังการพัฒนาโดยกําหนด
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
____________________________________________________________________________
______
1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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ผลการวิจัยพบว่า
1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุก่อนและหลังการ
พัฒนาในด้านอนามัย อุบัติเหตุ อนาคต ความรู้ด้านโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและโดยรวมทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการ
พัฒนาโดยเฉพาะความรู้ด้านโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงสุด
2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุก่อนและหลังการ
พัฒนาในด้านอาหาร การออกกําลังกาย และอุบัติเหตุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา
โดยเฉพาะด้านอนามัย มีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงสุด แต่เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันแตกต่างกัน
คําสําคัญ : ผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ, ความรู้, พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Abstract
This research was quasi- experimental research for developed community model
of the elderly health promotion in the prachaphirom community, Maung, Narathiwat
Province . The aims of this study were developed knowledge and health promotion
behaviors of elderly.The subjects were 30 volunteer elderly peoples whose age are
over 55 years old from the 3 groups of eldery health promotion community model .
The research instrument for this study were elderly health promotion handbook, elderly
health promotion behaviors recording form which passed from experts, the elderly
health promotion knowledge test and elderly health promotion behaviors evaluation
form which constructed by researcher and tested of content validity by 3 experts,
the test of reliability of the knowledge test by kruder - Richardson 20(KR-20) was0.79,
and the test of reliability of the behaviors evaluation was 0.64 respectively. Research
implementation were taught by small group discussion method for 3 times [two hours
per time and 6 hours for total] and used of health promotion behaviors recording form
by themselves with individual health tealthing for 3 weeks Before and after
development had taking the pretest and posttest with the same knowledge test and
behaviors evaluation form. Analyzed data by using mean score,standard deviation
and using dependent t-test to compared mean score of knowledge and health
2

promotion behaviors of elderly development before and after ,to test the statistically
significant at P-value .05
The research result were as follows :
1. The comparision of mean score of eldery health promotion knowledge
before and
after the development in four dimensions(health,accident,the future and the disease in
elderly) and all dimensions had statistically significant difference at P-value.05 which
follow the hypothesis and mean score higher than prior development. Esspecially, the
mean score in the dimension of the disease in elderly was highest after development.
2. The comparision of mean score of eldery health promotion behaviors before
and
after the development in three dimensions (food, exercise and accident) had statistically
significant difference at P-value .05 which follow the hypothesis and mean score higher
than prior development. Esspecially, the mean score in the dimension of health was
highest after development. However the comparision of mean score of all dimensions
were not statistically significant (P-value >.05)
Keywords : The Effects of community model development, Knowledge, Elderly Health
promotion behaviors
บทนํา (Introduction)
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยทําให้การ
พยาบาลผู้ สู ง อายุ เ ริ่ ม เข้ า มาเป็ น ที่ ส นใจและมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการมี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ เพิ่มจากร้อยละ 4.8
ในปี พ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 5.4 ในปี พ.ศ. 2523 เป็นร้อยละ 6.7 ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 8.7
ในปี พ.ศ. 2543 และคาดว่าจะเป็นร้อยละ 15.2 ในปี พ.ศ. 2563 (1) จากแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามมา เนื่องจากผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม นํามาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้าน
สุขภาพ จากการศึกษาและสํารวจประชากรไทยยืนยันชัดเจนว่าโรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ คือ โรคไม่
ติดต่อหรือโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ จากการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ปี 2539 พบว่า ผู้สูงอายุ
เจ็บป่วยด้วยโรคปวดหลัง - เอว คิดเป็นร้อยละ 68 ไข้ข้ออักเสบ ร้อยละ 40 ความดันโลหิตสูงและโรค
กระเพาะอาหาร ร้อยละ 22 โรคหัวใจ ร้อยละ 13 ต้อกระจก ร้อยละ 11 ต้อเนื้อ ร้อยละ 10 โรคอื่น ๆ
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อยู่ระหว่าง ร้อยละ 1 - 8 และจากการสํารวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยปี 2544 ของสถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษา คิดเป็นร้อยละ
62.28 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ ปัญหาสายตา คิดเป็นร้อยละ 27.41 โรคข้อ คิดเป็นร้อยละ 26.04 ปัญหา
ฟัน คิดเป็นร้อยละ 23.55 โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ปัญหาการได้ยิน คิดเป็นร้อยละ
13.53 โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 7.94 อัมพฤกษ์คิดเป็นร้อยละ 2.46 ทําให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาผู้อื่นและ
สูญเสียบทบาทในฐานะผู้นําประกอบกับในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้สูงอายุต้องอยู่
เพียงลําพัง ทําให้คิดว่าตนเองไร้ค่า เกิดความว้าเหว่ และท้อแท้ในชีวิตและอาจมีปฏิกิริยาแยกตัวเอง
(2 - 4) นอกจากนี้ จากการสํารวจภาวะสุขภาพโดยให้กลุ่มประชากรอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ประเมินภาวะ
สุขภาพของตนเอง พบว่า ร้อยละ 35 ของผู้สูงอายุประเมินสุขภาพตนเองว่าดีหรือดีมาก และอีกร้อยละ
65 ของผู้สูงอายุประเมินว่าสุขภาพของตนเองถดถอยเมื่อมีอายุมากขึ้น และพบว่าเพศชายมีสัดส่วนของ
การประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดีกว่าเพศหญิง (5)
จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพในหลายระบบมากกว่าวัยอื่น ๆ ซึ่งปัญหาสุขภาพดังกล่าว
อาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม วิถีการดําเนินชีวิตตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้สูงอายุและกรรมพันธุ์
ทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพครอบคลุมตามแนวคิดของสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน (6) อันได้แก่ 1) ด้านร่างกาย
2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสังคม และ 4) ด้านจิตวิญญาน ดังนั้น ประชากรผู้สูงอายุจําเป็นต้องได้รับการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพหลาย ๆ ด้าน อาทิ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ การทํากิจกรรมต่างๆที่ลด
ความเครียด การพักผ่อนที่เพียงพอ การมีโภชนาการที่เหมาะสม เป็นต้น การส่งเสริมสุขภาพลักษณะ
ดังกล่าวจึงช่วยลดภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้น ทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมของสุขภาพผู้สูงอายุและ
คงไว้หรือเพิ่มระดับการทําหน้าที่ของร่างกายให้ดีขึ้น รวมทั้งเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ในบั้น
ปลายได้อย่างมีความสุขส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (4)
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Eldery Health promotion)เป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อนําไปสู่
การพัฒนา การคงไว้และการป้องกันการเสื่อมถอยของสถานะทางสุขภาพ รวมทั้งเป็นกระบวนการเพิ่ม
ความสามารถของตนเอง ในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง ให้บรรลุความสมบูรณ์ทางกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ ทั้งนี้การส่งเสริมสุขภาพจะประสบความสําเร็จได้ กลุ่มชน และบุคคลต้องเข้าใจ รู้ปัญหาความ
อยากได้ ความต้องการ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคม และธรรมชาติ โดยเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า จะต้องอาศัยความรู้ของสาขาที่หลากหลายและการดําเนินการของส่วนการบริหาร
ต่างๆทั้งทางสุขภาพและทางสังคม ซึ่งประชากรสูงอายุมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทําให้เกิดความ
จําเป็นที่จะต้องให้การส่งเสริมสุขภาพในลักษณะกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กระบวนการชราที่ทําให้กําลังสํารอง
ลดลง มี โ อกาสเกิ ด โรคหรื อ ภาวะทุ พ พลภาพสู ง มั ก มี โ รคหรื อ ปั ญ หาทางสุ ข ภาพหลาย ๆ อย่ า งใน
ขณะเดี ย วกั น เกิ ด ผลแทรกซ้ อ นจากการดู แ ลรั ก ษาได้ ง่ า ย เกิ ด ปั ญ หาสั ง คมได้ ง่ า ย ปรั บ เข้ า กั บ
สภาพแวดล้ อ มหรื อ การเปลี่ ย นแปลงได้ ไ ม่ดี และทั ศ นคติที่ ไ ม่ ดี ต่ อ ความชราและผู้ สู ง อายุ ข องสั ง คม
นอกจากนั้นยังเกิดผลกระทบจากการเกิดโรคและภาวะทุพพลภาพในระดับสูง ทั้งต่อคุณภาพชีวิตของ
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ผู้สูงอายุและผู้ดูแลและทรัพยากรของประเทศ ลักษณะเหล่านี้ทําให้มีความจําเป็นในการส่งเสริมสุขภาพใน
ประชากรสูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีช่วงอายุที่ยืนยาว มีสุขภาพดีและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
ให้ยาวนานที่สุด (7 - 8)
วัยผู้สูงอายุ ในทางศาสนาถือว่า ความเป็นผู้ชราเป็นภาวะทุกข์ เป็นภาวะที่คนส่วนมากไม่อยาก
เข้าสู่ภาวะนี้ แต่ทุกคนก็หลีกหนีไม่พ้น ผู้สูงอายุจํานวนมากสามารถปรับตัวต่อสภาพอันไม่พึงปรารถนาได้
ดี เนื่องจากการเตรียมตัว เตรียมใจ ไว้ก่อนกล่าวคือ เตรียมที่อยู่อาศัย เตรียมเรื่องเงิน เพราะถือว่าเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนชรามีความสุข หากมีความมั่นคงทางด้านการเงิน การชะลอความแก่ เป็นการ
เตรียมตัวเข้าสู่วัยชราด้วยความที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งจะต้องประกอบด้วยอารมณ์ สังคม
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งนี้ มีปัจจัยที่สําคัญ 2 ประการ ในการที่ทําให้คนเรามีชีวิตที่ยืนยาว และมี
สมรรถภาพคื อ 1)กลวิ ธีเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพทางด้านหน้าที่ของระบบร่างกาย จิตใจ และ 2) พยายาม
หลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมาทําอันตรายต่อสุขภาพของเรา ดังนั้น การเอาชนะภาวะสูงอายุจะต้องอาศัย
ปั จจั ย หลายอย่าง ทั้ง การบํา รุ งและส่ งเสริม สุ ข ภาพ กลวิ ธีต่า งๆ ในการดู แ ลตนเอง ในวั ยสู งอายุ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 10 อ. ดังนี้ คือ 1) อาหารดี 2) อากาศดี 3) ออกกําลังกาย 4) อุจจาระ 5) อนามัย 6)
อุบัติเหตุ 7) อารมณ์ 8) อดิเรก 9) อบอุ่น 10) อนาคต (8)
ชุมชนประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นชุมชนที่คณะพยาบาลศาสตร์กําลังดําเนินการพัฒนา
เป็นชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ มีจํานวนประชากร ผู้สูงอายุ (กลุ่ม
อายุ 55 ปีขึ้นไป) 128 คน จากการสํารวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า มีปัญหาสุขภาพ
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 29.89 รองลงมา คือ เบาหวาน ร้อยละ 5.15 และโรคหัวใจ 2.06
ตามลําดับ ส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุและบางโรคก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ และการส่งเสริมสุขภาพ
ในผู้สูงอายุของชุมชนประชาภิรมย์ รูปแบบจะเป็นแบบมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มไทเก๊กเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งมีสมาชิกผู้สูงอายุ รวมจํานวน 30 คน ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นและยังคงมีผู้สูงอายุที่เหลือ
จํานวนมากที่ยังไม่ได้มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบกับสภาพชุมชนประชาภิรมย์เป็นพื้นที่ที่
ประชากรกลุ่มวัยแรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ และรองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป และออก
ทํางานนอกบ้านตั้งแต่เช้าและกลับมาเย็น ทําให้กลุ่มผู้สูงอายุอยู่กับบ้าน หรือเลี้ยงลูกหลานจนบางครั้งไม่
ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพ (9)
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยการใช้แบบบันทึกพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่สําคัญ คือ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนในชุมชน
ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนประชาภิรมย์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ก่อนและหลัง
การพัฒนาโดยใช้การสอนและใช้แบบบันทึกพฤติกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
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ทั้งนี้ การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพในวัยสูงอายุ ของสํานักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (8) ซึ่งประกอบด้วย 10 อ. ดังนี้ คือ 1) อาหารดี 2) อากาศดี
3) ออกกําลังกาย 4) อุจจาระ 5 ) อนามัย 6) อุบัติเหตุ 7) อารมณ์ 8) อดิเรก 9) อบอุ่น 10) อนาคต
ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต่อไป
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ชีวิตสดใสในผูสงู อายุ ประกอบดวย 10 อ.

ความรูเกี่ยวกับ
การสงเสริม
สุขภาพใน
ผูสูงอายุ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาความรูและพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพในผูสงู อายุในชุมชน
ตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสงู อายุ
1. กลุม ไทเก็กเพื่อสุขภาพ
2. กลุม ธรรมะกับสุขภาพ
3. กลุม ซอยสรางเสริมสุขภาพ
- การสนทนากลุม ยอยโดยใชคูมือการ
สงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ
แบงออกเปน 3 หนวย
หนวยที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ ( 10 อ )
หนวยที2 โรคที่พบบอยในผูสูงอายุและ
การปองกัน
หนวยที่ 3 การชวยเหลือดูแลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
- การพัฒนาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดย
ใชแบบบันทึกพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุดวยตนเอง

1. อาหาร
2. อากาศดี
3. ออกกําลังกาย
4. อุจจาระ
5. อนามัย

คูมือ
การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

โรคที่พบบอยในผูสูงอายุและการปองกัน
1.โรคหัวใจขาดเลือด

พฤติกรรม
การสงเสริม
สุขภาพ

แบบบันทึก
พฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

2.โรคความดันโลหิตสูง
3.โรคขอเขาเสื่อมและกระดูกพรุน
4.โรคเบาหวาน
กลุมอาการที่พบบอยในผูสูงอายุ
5.ปวดหลัง- ปวดเอว

6.ขี้หลง- ขี้ลืม
7.หนามืด-วิงเวียน-เปนลม
8.นอนไมหลับ

ชีวิตสดใสในผูสูงอายุ ประกอบดวย 10 อ.
1. อาหาร
2. อากาศดี
3. ออกกําลังกาย
4. อุจจาระ
5. อนามัย

6. อุบัติเหตุ
7. อารมณ
8. อดิเรก
9. อบอุน
10.อนาคต

6. อุบัติเหตุ
7. อารมณ
8. อดิเรก
9. อบอุน
10.อนาคต

การชวยเหลือดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

1.

การดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดย
ครอบครัว
2. การดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยชุมชน
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วิธีการ (Methods)
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) ชนิด one group
pretest – posttest design เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ในชุมชนต้นแบบประชาภิรมย์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เรื่องการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้าน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนประชาภิรมย์
ทดสอบก่อน
O1E

ทดลอง
X

ทดสอบหลัง
O2E

O1E =
การทดสอบก่อนการทดลอง
X
=
การสนทนากลุ่มย่อยโดยใช้คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพในชุมชนและการ
บันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้แบบบันทึก
การทดสอบหลังการทดลอง
O2E =
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในชุมชนต้นแบบประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
พ.ศ. 2551 ที่เข้ากลุ่ม จํานวน 30 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มไทเก๊กเพื่อสุขภาพ กลุ่มธรรมะ
กับสุขภาพ และกลุ่มซอยสร้างเสริมสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกเครื่องมือในการวิจัยออกเป็น 4 ชิ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ คือ
3.1 คู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย 20 เรื่อง คือ
หน่วยที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ด้วย 10 อ.
หน่วยที่ 2 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน
หน่วยที่ 3 การช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือดังนี้
3.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3.1.2 ทบทวนความต้องการด้านเนื้อหาที่ต้องการบรรจุไว้ใ นคู่ มือการส่ งเสริม สุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
3.1.3 พัฒนาคู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
3.1.4 ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
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1) นําคู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมิน
คุณภาพพร้อมทั้งให้คําแนะนํา
2) นําคู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไปทดลองใช้โดยทดลองใช้สอนผู้สูงอายุในชุมชน
ละม้ายอุทิศ จํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษาและความตรงของเนื้อหา
3) นําคู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนที่ทดลองใช้แล้ว (Try out) มาแก้ไข
ข้อบกพร่องตามผลการทดลองใช้ ก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
3.2 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
จํานวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 20 เรื่อง (ตามคู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) ซึ่งมีความเที่ยงของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.79 โดยมีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ตอบถูก
มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
ตอบผิด
มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
การแปลค่าระดับคะแนนความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
ประชาภิรมย์โดยใช้คะแนนเฉลี่ยมีค่าตั้งแต่ 0- 40 แบ่งเกณฑ์ตามจํานวนข้อรายรวมและรายด้าน ดังนี้
- กรณีรายรวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน
< 20 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับต่ํา
20-30 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ ใ นระดั บ ปาน
กลาง
> 30 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับสูง
- กรณีรายด้านคะแนนเต็ม 4 คะแนน(ด้านอาหาร ด้านการออกกําลังกาย ด้านอุจจาระ)
< 2 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับต่ํา
2-3 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
> 3 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับสูง
- กรณีรายด้านคะแนนเต็ม 2 คะแนน (ด้านอากาศ ด้านอนามัย ด้านอุบัติเหตุ ด้านอารมณ์
ด้านอดิเรก)
< 1 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับต่ํา
1-1.5 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
> 1.5 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับสูง
- กรณีรายด้านคะแนนเต็ม
ผู้สูงอายุโดยชุมชน)
< 0.5 คะแนน
0.5-0.75 คะแนน

1 คะแนน (ด้านอบอุ่น ด้านอนาคต การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
หมายถึง
หมายถึง

คะแนนอยู่ในระดับต่ํา
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
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> 0.75 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับสูง
- กรณีรายด้านคะแนนเต็ม 14 คะแนน (โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ)
< 7 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับต่ํา
7-10.5 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
>10.5 คะแนน
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับสูง
โดยดําเนินการสร้างและพัฒนา ดังนี้
1) สร้างแบบทดสอบความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
2) นําแบบทดสอบไปหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในแบบทดสอบกับคู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ประชาภิรมย์ แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (try out) กับผู้สูงอายุในชุมชนละม้ายอุทิศ จํานวน 40 คน เพื่อ
หาความเที่ยง (Reliability)ของเครื่องโดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 (KR-20 ) มีค่าเท่ากับ 0.79
4) นําแบบทดสอบที่ทดลองใช้แล้ว (try out) มาแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จริง โดยมีการปรับข้อคําถามให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
3.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
โดยมีลักษณะเป็นแบบบันทึก (check list) 2 ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติ
หมายถึง
ได้กระทําพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้
ไม่ปฏิบัติ
หมายถึง
ไม่ได้กระทําพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้
โดยดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1) สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
2) นําแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไปหาความเที่ยงตรงกับเนื้อหา
(Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในแบบบันทึกกับ
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3) ทดลองใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนละม้ายอุทิศ จํานวน
40 คน เพื่อหาความเที่ยงตรง (Reliability) ของเครื่องมือโดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
20 (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.64
4) นําแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ทดลองใช้แล้ว (try out) มา
แก้ไขข้อบกพร่องก่อนนําไปใช้กับประชากรที่ศึกษาจริง
3.4 แบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ซึ่งมีความเที่ยงของแบบประเมินเท่ากับ 0.64 โดยมีลักษณะเป็นแบบประเมิน (check list) ดังนี้
ปฏิบัติ
หมายถึง ได้กระทําพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้ ให้คะแนน 1
ไม่ปฏิบัติ
หมายถึง ไม่ได้กระทําพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้ ให้คะแนน 0
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และแปลค่าระดับคะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ย < 0.64
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 0.64- 0.79
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย > 0.80
หมายถึง
คะแนนอยู่ในระดับดี
โดยดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1) สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
2) นําแบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไปหาความเที่ยงตรงกับเนื้อหา
(Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในแบบประเมินกับ
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3) ทดลองใช้แบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
จํานวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยงตรง (Reliability)ของเครื่องมือโดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 (KR-20)
มีค่าเท่ากับ 0.64
4) นําแบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ทดลองใช้แล้ว (try out)
มาแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนําไปใช้กับประชากรที่ศึกษาจริง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขั้นเตรียมการทดลอง
ทําการทดลองก่อนการสอน(Pre test) โดยใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจและประเมิน
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
4.2 ขั้นดําเนินการทดลอง
ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่จัดเตรียมไว้ โดยกลุ่มผู้วิจัย ใช้เวลาสอน 3 ครั้ง ครั้งละ 2
ชั่วโมง รวมเป็น 6 ชั่วโมง โดยใช้คู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประกอบและดําเนินการบันทึกพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ทุกวัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์
4.3 ขั้นประเมินผล (Post test ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ)
เมื่อเสร็จสิ้นการสอนทั้ง 3 ครั้ง ทําการทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลังการสอน (Post test) โดย
ใช้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และแบบประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพฉบับเดิมประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ภายหลังการสอนและบันทึกพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเอง
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยการตรวจสอบให้ คะแนน ลงรหัส ให้ มีค วามถูกต้อง ครบถ้ ว นก่ อนนํา ไป
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อทดสอบความแตกต่างในทางสถิติ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ให้
ความเชื่อมั่นในระดับร้อยละ 95 (p=0.05) เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยโดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ
5.2 ระดับคะแนนความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการทดสอบและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
5.3 ทดสอบค่าที (Dependent t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ความรู้
ความเข้าใจและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์ระหว่างก่อนการสอนและ
หลังสิ้นสุดการสอน
ผล (Results)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษาทั้งหมดทุกกลุ่ม (กลุ่มไทเก็ก กลุ่มธรรมะ กลุ่มซอยสร้างเสริมสุขภาพ) เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 30 มีอายุอยู่ในช่วง 55-59 ปี ,60-69 ปี ,70-79 ปี และ ≥ 80 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67
,13.33 , 6.67 และ 3.33 ตามลําดับ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 มีอายุอยู่ในช่วง 55-59 ปี ,60-69 ปี ,
70 - 79 ปี และ ≥ 80 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67, 40, 20 และ 3.33 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุก่อนและหลังการสอนแยกรายด้าน
คะแนนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ก่อนและ
หลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนมากกว่า
ก่อนการสอน ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง x =26.3,SD=5.74 และค่าเฉลี่ย
คะแนนหลังการสอนอยู่ในระดับสูง x =30.5,SD=4.67 โดยเมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านอุจจาระ
อนามั ย อุ บั ติเ หตุ อนาคตโรคที่ พ บบ่ อ ยในผู้ สู ง อายุ แ ละการดูแ ลสุ ข ภาพผู้ สูง อายุ แ ตกต่า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง
ปานกลาง และสู ง ตามลําดั บ ( x =2.70,SD=1.29
x =0.97,SD=0.56
x =1.57,SD=0.68
x =0.53,SD= 0.51 x =8.50,SD= 2.50และ x =0.93,SD=0.25) สําหรับคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนอยู่ใน
ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง ป า น ก ล า ง สู ง สู ง ป า น ก ล า ง แ ล ะ สู ง ต า ม ลํ า ดั บ
x =3.13,SD=0.86 x =1.47,SD=0.94 x =1.97,SD=0.49 x =0.77,SD=0.43 x =9.93,SD=2.30
และ x =0.93,SD=0.25) ส่วนด้านอาหาร อากาศ ออกกําลังกาย อารมณ์ อดิเรก และอบอุ่น ไม่มีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง
สู ง ปานกลาง สู ง ปานกลาง และสู ง ตามลํ า ดั บ ( x =2.23,SD=0.86
x =1.93,SD=0.25
x =2.73,SD=1.23 x =1.90,SD=0.31 x =1.37,SD= 0.67 และ x =0.87,SD=0.35)สําหรับคะแนน
เ ฉ ลี่ ย ห ลั ง ก า ร เ รี ย น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง
สู ง สู ง สู ง สู ง แ ล ะ สู ง
ตามลํ า ดั บ x =2.70,SD=0.84 x =2.00,SD=0.00 x =3.10,SD=1.06 x =1.97,SD=0.32 x =1.53,SD=0.
68แล x =0.97,SD=0.18) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ผูส้ ูงอายุ
ก่อนและหลังการสอนแยกรายด้าน
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
อาหาร(4 คะแนน)
อากาศ (2 คะแนน)
การออกกําลังกาย (4 คะแนน)
อุจจาระ(4 คะแนน)
อนามัย (2 คะแนน)
อุบัติเหตุ (2 คะแนน)
อารมณ์ (2 คะแนน)
อดิเรก(2 คะแนน)
อบอุ่น(1 คะแนน)
อนาคต (1 คะแนน)
โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ(14คะแนน)
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(1คะแนน)

รวม (40 คะแนน)

x

2.23
1.93
2.73
2.70
0.97
1.57
1.90
1.37
0.87
0.53
8.50

ประชากรที่ศึกษา (n = 30)
ก่อน
หลัง
S.D ระดับ
S.D
x
0.86
0.25
1.23
1.29
0.56
0.68
0.31
0.67
0.35
0.51
2.50

0.93 0.25
26.3 5.74

ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

ต่ํา
สูง
สูง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง

2.70
2.0
3.10
3.13
1.47
1.97
1.97
1.53
0.97
0.77
9.93

0.84
0.00
1.06
0.86
0.94
0.49
0.32
0.68
0.18
0.43
2.30

0.93 0.25
30.5 4.67

ระดับ

t-test df.

p-value

ปานกลาง

2.971
1.795
1.546
1.659
2.715
2.845
0.812
1.409
1.361
2.041
3.436

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

0.503
0.415
0.066
0.054
0.005*
0.004*
0.211
0.084
0.072
0.025*
0.001*

สูง
สูง

0.000
3.491

29
29

0.050
0.001*

ปานกลาง

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพรายด้านของผู้สูงอายุก่อนและ
หลังการสอนและการบันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง
ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพรายด้านของผู้สูงอายุก่อนและหลังการสอนและการบันทึก
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมทุกด้าน
SD=0.73และหลังการสอนโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ก่อนการสอนอยู่ในระดับพอใช้ x =0.79,
ดี x =0.80,SD=0.56 ซึ่งก่อนการสอนผู้สูงอายุชุมชนต้นแบบในประชาภิรมย์สามารถทําได้มากที่สุดในด้าน
อนาคตอยู่ในระดับดี x =0.93,SD=0.41 และหลังการสอน ผู้สูงอายุชุมชนต้นแบบในประชาภิรมย์สามารถ
ทําได้มากที่สุดในด้านอนามัยอยู่ในระดับดี x =0.93,SD=0.48ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันทั้ง
ก่อนและหลังการสอน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
เปรียบเทียบความแตกต่างระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพรายด้านของผู้สูงอายุก่อนและหลัง
การสอนและการบันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง
ประชากรที่ศึกษา (n = 30)
พฤติกรรม
ก่อน
หลัง
การส่งเสริมสุขภาพ
t-test
df. p-value
ของผู้สูงอายุ
อาหาร
อากาศ
การออกกําลังกาย
อุจจาระ
อนามัย
อุบัติเหตุ
อารมณ์
อดิเรก
อบอุ่น
อนาคต
รวมทุกด้าน

x

S.D

ระดับ

x

S.D

ระดับ

0.44
0.89
0.62
0.66
0.93
0.79
0.91
0.77
0.82
0.94
0.79

0.57
0.53
0.66
0.53
0.41
0.41
0.58
0.59
0.73
0.38
0.73

ปรับปรุง
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้

0.53
0.91
0.77
0.66
0.93
0.91
0.91
0.81
0.84
0.92
0.80

0.61
0.52
0.72
0.37
0.48
0.25
0.25
0.63
0.68
0.43
0.56

ปรับปรุง
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

*

2.504
0.273
4.065
0.000
0.000
2.796
0.000
1.682
0.701
1.000
0.823

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

0.009*
0.3935
0.000*
0.500
0.500
0.000*
0.500
0.050
0.2445
0.163
0.2085

P-value <.05
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วิจารณ์ (Disscussion)
1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ ก่อนและหลังการ
สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนมากกว่าก่อนการ
สอน ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการสอนอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการสอนอยู่ในระดับสูง
โดยเมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านอุจจาระ อนามัย อุบัติเหตุ อนาคตโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียน
อยู่ในระดับ ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง ปานกลาง และสูง ตามลําดับ สําหรับคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง,ปานกลาง,สูง,สูง,ปานกลางและสูงตามลําดับ ส่วนด้านอาหาร อากาศ ออกกําลัง
กาย อารมณ์ อดิเรก และอบอุ่น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
เฉลี่ยก่อนการเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง และสูง ตามลําดับ สําหรับคะแนน
เฉลี่ยหลังการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สูง สูง สูง สูง และสูงตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนการ
สอนโดยใช้คู่มือการส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดประชาภิรมย์เป็นการสอนแบบสนทนากลุ่มย่อย(Small Group
Discussion)และสาธิตโดยมีคู่มือประกอบการสอนทําให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสาทสัมผัสหลายทาง คือ ดู
ฟัง และฝึกปฏิบัติส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้วิธีการกลุ่มย่อย เป็นวิธีการที่
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากการอภิปรายกลุ่ม
ส่งเสริมให้มีการถกเถียง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แล้วสังเคราะห์เป็นแนวคิดที่
ได้รับอย่างเข้าใจ ผู้สูงอายุจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการแจกคู่มือการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้อ่านทบทวนที่บ้านสอดคล้องทําให้เกิดการเรียนรู้ทีดียิ่งขึ้น (10-11) สอดคล้อง
กับการศึกษาของสุปรียา ตันสกุล (12) ที่พบว่าในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนั้น
ต้องคํานึงถึงวิธีการในการให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้ให้ความรู้ เพราะในสังคมไทยแล้ว การจะ
กระทํา หรือไม่กระทําพฤติกรรมใดๆก็ตาม นอกจากขึ้นกับตัวเองแล้ว คนอื่นๆที่ตนเชื่อถือย่อมมีอิทธิพล
เช่นกัน ดังนั้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มจึงส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกับการศึกษาของกอบกุล สุคนธวารินทร์ ในเรื่องผลของการให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียในหญิง
ตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะ โรคธาลัสซีเมียและคู่สมรส โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ กระบวนการกลุ่ม และใช้สื่อวีดิทัศน์
ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม พบว่า วิธีการให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับกระบวนการ
กลุ่ม ให้ผลดีกว่าการใช้สื่อวีดิทัศน์อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ความแตกต่างระหว่างการใช้สื่อวีดิทัศน์กับ
กระบวนการกลุ่ม และระหว่างกระบวนการกลุ่มกับการใช้สื่อวีดิทัศน์ ร่วมกับกระบวนการกลุ่มไม่ปรากฏ
นัยสําคัญทางสถิติ และพบว่าเพศ ช่วงอายุ และระดับการศึกษาไม่มีผลกับการเรียนรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย
รวมทั้งไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของวิธีการให้ความรู้กับเพศ ช่วงอายุ หรือระดับการศึกษา (13)
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2. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ก่อนและหลังการสอนและการ
บันทึกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีคะแนนรวมทุกด้านก่อนการสอนอยู่ในระดับพอใช้ และหลังการสอนอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การอภิปรายกลุ่มย่อยในกลุ่มผู้สูงอายุมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติประกอบ ทําให้ผู้สูงอายุเห็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติทําให้เข้าใจได้ดีขึ้นและสามารถปฏิบัติตาม ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพตามมา ทั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้ทําการเตรียมก่อนการสอน โดยเตรียมเนื้อหาทําความเข้าใจใน
เนื้อหาและฝึกทักษะนั้นให้ชํานาญก่อนการสอนจริง จัดทําสื่อการสอนและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
การสอนโดยคณะผู้วิจัยได้สอนอย่างช้า ๆ แนะนํา กระตุ้นให้กําลังใจและแรงเสริมด้วยคําพูด นอกจากนี้
วิธีการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการให้ความรู้และการเสริมแรงและส่งเสริมให้คิด
และพูดแสดงความรู้สึกในเรื่องที่มีประสบการณ์ร่วมกันด้วยการสนทนากลุ่มแล้ว การให้ความรู้โดยการ
แสดงพฤติกรรมที่เป็นการปฏิบัติ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้มีการทบทวนข้อความรู้ต่าง ๆ โดยการนําไปปฏิบัติ
จริง ที่บ้ า นทุกวั น เป็ น เวลา3สั ปดาห์ โดยใช้แ บบบั นทึ ก พฤติก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ ว ยตนเองเป็ น
ตัวกระตุ้น ตลอดจนการกระทําซ้ํา ๆ
การประเมินผลและการสะท้อนกลับปัญหาร่วมกันในการสนทนากลุ่ม ทําให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนา
พฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างชัดเจน (12,14) สอดคล้องกับการศึกษาของกันยารัตน์ อุบลวรรณ
และคณะ (15) ที่พบว่าการส่งเสริมการดูแลตนเองโดยกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุในกลุ่มเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองและรูปแบบการการส่งเสริมการดูแลตนเองภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เช่นเดียวกับการศึกษาของศรีเมือง พลังฤทธิ์ และคณะ
พบว่าการดูแลกันเองโดยผู้สูงอายุในกลุ่มเพื่อนมีสภาวะสุขภาพด้านจิตใจสูงขึ้นแตกต่างจากก่อนการได้รับ
การดูแลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(16) นอกจากนี้จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปกครอง
ในการดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียด้วยกระบวนการกลุ่ม ของกนกพร ดุสิตกุล และคณะ (17) พบว่า
ภายหลังการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้ปกครองมีการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียได้
ถูกต้องมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรขยายผลการพัฒนาต่อไปในชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้
2. นําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
โดยใช้คู่มือและสอนแบบสนทนากลุ่มย่อยและการบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองเป็นรายกรณีต่อไป
3. ขยายผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ และรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป อาศัยในชุมชนประชาภิรมย์
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 97 คน เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ประกอบด้วย
แบบวัดภาวะสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และแบบประเมินรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การออกกําลังกาย โภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาจิต
วิ ญ ญาณและการจั ด การกั บ ความเครี ย ด เครื่ อ งมื อ ได้ รั บ การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนําไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR - 20) และสัมประสิทธิ์
สหพันธ์แอลฟาของครอนบาค เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแจกแจง
ความถี่ คํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.9 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าภาวะ
สุขภาพด้านจิตใจมีค่าสูงสุดอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100
____________________________________________________________________________
______
1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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2. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =2.98 SD =.35) โดยมี
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณดีที่สุด ( x =3.60 SD =.45) ส่วนด้านการออกกําลังกายมี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( x =2.21 SD =.45) อยู่ในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : ภาวะสุขภาพ, รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, ชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ABSTRACT
This research aims to explore the health status and health promotion model of
elderly in the prachaphirom community, Maung, Narathiwat province. The 97 participants
were the elderly people whose age are over 55 years old, residing in the prachapirom
community of Narathiwat province.The instruments to gather data were compose of
measuring form to gauge the health status of the physical, mental, social, and spiritual
and the measuring form to calculate the health promotion model of elderly in the
aspect of the health responsibility, the physical activity, nutrition, the interpersonal
relationship, the spiritual growth, and the stress management. The instruments were
tested for content validity from the experts that would lead to test reliability of the
evaluation form by kruder-Richardson 20(KR-20) and coefficient alpha of conbrach.Data’s
were collected through interviews and analyze by frequency counting, mean score and
standard deviation
The research result found that
1. The health status and health promoting models of the participants are in the
good level (95.9 percent).when considering of each aspect, it was found that in the
aspect of mental health status are reported in the best level (95.9 percent).
2. The health promotion model aspect of the elderly people are reported in the
good level ( x = 2.98 SD =.35). For the health promotion model in the aspect of the
spiritual growth was found in the highest ( x =3.60 SD =.45), while the aspect of physical
activity was found most of participants are in the moderate level ( x =2.21 SD =.45).
Keywords : Health Status, Health Promotion model of elderly, Community model of
elderly Health promotion
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บทนํา (Introduction)
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่ มขึ้นอย่ างรวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยทําให้การ
พยาบาลผู้ สู ง อายุ เ ริ่ ม เข้ า มาเป็ น ที่ ส นใจและมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการมี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ เพิ่มจากร้อยละ4.8
ในปี พ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 5.4 ในปี พ.ศ. 2523 เป็นร้อยละ 6.7 ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 8.7
ในปี พ.ศ. 2543 และคาดว่าจะเป็นร้อยละ 15.2 ในปี พ.ศ.2563 (1) จากแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามมา เนื่องจากผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม นํามาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้าน
สุขภาพ จากการศึกษาและสํารวจประชากรไทยยืนยันชัดเจนว่า โรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ คือ โรคไม่
ติดต่อ หรือโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ จากการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ปี 2539 พบว่า ผู้สูงอายุ
เจ็บป่วยด้วยโรคปวดหลัง-เอว คิดเป็นร้อยละ 68 ไขข้ออักเสบ ร้อยละ 40 ความดันโลหิตสูงและโรค
กระเพาะอาหาร ร้อยละ 22 โรคหัวใจ ร้อยละ 13 ต้อกระจก ร้อยละ 11 ต้อเนื้อ ร้อยละ 10 โรคอื่น ๆ
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 1-8 และจากการสํารวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ปี 2544 ของสถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษา คิดเป็นร้อยละ
62.28 โรคที่พบบ่อยได้แก่ ปัญหาสายตา คิดเป็นร้อยละ 27.41 โรคข้อ คิดเป็นร้อยละ 26.04 ปัญหา
ฟัน คิดเป็นร้อยละ 23.55 โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ปัญหาการได้ยินคิดเป็นร้อยละ
13.53 โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 7.94 อัมพฤกษ์คิดเป็นร้อยละ 2.46 ทําให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาผู้อื่น
และสูญเสียบทบาทในฐานะผู้นํา ประกอบกับในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้สูงอายุต้อง
อยู่เพียงลําพัง ทําให้คิดว่าตนเองไร้ค่า เกิดความว้าเหว่และท้อแท้ในชีวิต และอาจมีปฏิกิริยาแยกตัวเอง
(2 - 4) นอกจากนี้ จากการสํารวจภาวะสุขภาพโดยให้กลุ่มประชากรอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ประเมินภาวะ
สุขภาพของตนเองพบว่าร้อยละ 35 ของผู้สูงอายุประเมินสุขภาพตนเองว่าดีหรือดีมาก และอีกร้อยละ65
ของผู้สูงอายุประเมินว่าสุขภาพของตนเองถดถอยเมื่อมีอายุมากขึ้น และพบว่าเพศชายมีสัดส่วนของการ
ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดีกว่าเพศหญิง (5)
จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพในหลายระบบมากกว่าวัยอื่น ๆ ซึ่งปัญหาสุขภาพดังกล่าว
อาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม วิถีการดําเนินชีวิตตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้สูงอายุและกรรมพันธุ์
ทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพครอบคลุมตามแนวคิดของสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน (6) อันได้แก่ 1) ด้านร่างกาย
2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสังคม และ 4) ด้านจิตวิญญาน ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุเหล่านี้
สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้ บุคคลสามารถรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้ด้วยตนเองจากการมีวิถีชีวิตที่
ดี ด้วยการใช้ชีวิตที่เหมาะสม มีการป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดโรคขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคและความพิการลง
รวมถึงเน้นความสําคัญของสุขภาพที่เหมาะสมในสายกลาง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังคมมีความ
เอื้ออาทรกัน มีความเสมอภาค รับผิดชอบและเมตตากรุณา ดังแนวคิดของเพนเดอร์ที่ว่า พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่บุคคลกระทําเพื่อเพิ่มระดับความผาสุกไปสู่การมีสุขภาพดี หลีกเลี่ยงการ
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เจ็บป่วย โดยการมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพเป็นพฤติกรรม
ที่บุคคลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดี มี
การไปพบแพทย์ พยาบาล เพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของตนเอง 2) การออกกําลังกาย โดยมี
การเคลื่อนไหวร่างกายทําให้ร่างกายมีการใช้พลังงานปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ เช่น การวิ่ง การเดิน
เร็ว 3) โภชนาการ เป็นพฤติ กรรมการเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับความ
ต้องการของร่างกาย และโรคที่เป็นอยู่ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีการปรึกษา หารือ 5) การพัฒนาด้านจิตวิญญาณเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ถึงการมีความเชื่อที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต และ 6) การจัดการกับความเครียดเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
การขจัดความเครียด เช่น การพักผ่อน การผ่อนคลาย การทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ การที่บุคคลจะมี
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพดั ง กล่ า ว จะต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ซึ่ ง ได้ แ ก่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส รายได้และภาวะสุขภาพของผู้นั้น นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความรู้ การรับรู้ของ
บุคคล ปัจจัยร่วมและการชี้แนะการกระทําสําหรับผู้สูงอายุปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ ปัจจัยภาวะสุขภาพ ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และในผู้สูงอายุที่มีอายุมากมักมีปัญหามากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า
ดังนั้นจึงอาจทําให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ดี (7)
ชุมชนประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นชุมชนที่คณะพยาบาลศาสตร์กําลังดําเนินการพัฒนา
เป็นชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ มีจํานวนประชากร ผู้สูงอายุ (กลุ่ม
อายุ 55 ปีขึ้นไป) 128 คน จากการสํารวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า มีปัญหาสุขภาพ
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 29.89 รองลงมาคือ เบาหวาน ร้อยละ 5.15 และโรคหัวใจร้อยละ 2.06
ตามลําดับ ส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุและบางโรคก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ และการส่งเสริมสุขภาพ
ในผู้สูงอายุของชุมชนประชาภิรมย์ รูปแบบจะเป็นแบบมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มไทเก๊กเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งมีสมาชิกผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และยังคงมีผู้สูงอายุที่เหลือจํานวนมากที่ยังไม่ได้มีการ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบกับสภาพชุมชนประชาภิรมย์เป็นพื้นที่ที่ประชากรกลุ่มวัยแรงงาน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการและรองลงมาคือรับจ้างทั่วไป และออกทํางานนอกบ้านตั้งแต่เช้าและ
กลับมาเย็น ทําให้กลุ่มผู้สูงอายุอยู่กับบ้าน หรือเลี้ยงลูกหลานจนบางครั้งไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพ
(8)
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะสุขภาพและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชาภิรมย์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แนวคิด
การศึกษาภาวะสุขภาพ ทั้ง 4 ด้านของประเวศ วะสี และแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ทั้ง 6
ด้าน ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนาสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุต่อไป
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ภาวะสุขภาพ

ดานรางกาย

ความดันโลหิต
การหายใจ

ชีพจร

ดานจิตใจ

ระดับความรูสึกตัว

ดานสังคม

ดูแลเอาใจใสจากครอบครัว

ความคิด

มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน

ความจํา

การไดรับความยกยอง

ดานจิตวิญญาณ

ความพึงพอใจในชีวิต
มีจิตใจที่เปนสุขและสงบ
รับรูถึงคุณคาของชีวิต

อารมณ
ดัชนีมวลกาย

ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
การออกกํ
งกาย
การออกกํ
าลัางลักาย

รูปแบบการสงเสริมสุขภาพ

โภชนาการ
โภชนาการ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
การจัดดการกั
การกับความเครี
บความเครี
การจั
ยด ยด
การพัฒนาดานจิตวิญญาณ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการ (Methods)
1.รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ และ
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนต้ น แบบด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
ชุมชนประชาภิรมย์ ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
แบ่งเป็นซอยได้ 9 ซอยดังนี้
2.1.1. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยประชาภิรมย์ 1 จํานวน 13 คน
2.1.2. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยประชาภิรมย์ 2 จํานวน 29 คน
2.1.3. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยประชาภิรมย์ 3 จํานวน 14 คน
2.1.4. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยประชาภิรมย์ 4 จํานวน 22 คน
2.1.5. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยประชาอุทิศ
จํานวน 16 คน
2.1.6. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยวอสเบียน
จํานวน 14 คน
2.1.7. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยศรสมบูรณ์
จํานวน 6 คน
2.1.8. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยยอดดี
จํานวน 3 คน
2.1.9. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซอยรัตนภิรมย์
จํานวน 11 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างตามลําดับดังนี้
2.2.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการ
คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยการใช้สูตรของยามาเน่ (9) ทั้งนี้ กําหนดค่าความเชื่อมั่น
95% ที่คลาดเคลื่อน 5% ดังนั้น ถ้าประชากรที่ต้องการศึกษาทั้งหมด 128 คน และกําหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ระดับ 0.05 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 97 คน
2.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified
sampling) ตามสัดส่วนของ
ประชากรในชุมชนประชาภิรมย์แต่ละซอย ได้กลุ่มตัวอย่าง 97 คน
3. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดภาวะสุขภาพและแบบประเมินรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพโดยการสังเกต ตรวจร่างกายและ สัมภาษณ์ มีจํานวน 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ลักษณะคําถามแบบปลายเปิดจํานวน 11 ข้อ ได้แก่ ชื่อ เพศ
อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ความสามารถในการอ่านและเขียน ระดับการศึกษา รายได้ แหล่งที่มาของ
รายได้ความเพียงพอของค่าของชีพประจําเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และบุตร
ตอนที่ 2 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยครอบคลุมองค์รวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 ชุดคําถามดังนี้
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ชุดที่ 1 แบบวัดภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ประวัติการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุและการตรวจร่างกาย ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นประกอบด้วยข้อคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ และข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุ โดยประเมินจากความดันโลหิต การหายใจ ชีพจร ดัชนีมวลกาย
ส่วนที่ 2 แบบวัดปัญหาสุขภาพหรือความผิดปกติด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดของสุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ (10) ซึ่งเป็นข้อคําถามเกี่ยวกับอาการที่เป็น
ปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ มีข้อคําถาม 12 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยยกตัวอย่างอาการของปัญหาสุขภาพในระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ลักษณะคําตอบเป็นคําตอบ 2 ตอบ คือ มี
อาการและไม่มีอาการ โดยกําหนดการให้คะแนนเป็น 0 ถ้ามีอาการ และเป็น 1 ถ้าไม่มีอาการดังนั้นจะมี
ค่าของคะแนนตั้งแต่ 0-12 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน จากดัชนีบาร์เธล
เอดีแอล (Barthel ADL index) (11) จํานวน 10 ข้อ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับความสามารถผู้สูงอายุในการ
รับประทานอาหาร การล้างหน้าแปรงฟัน การลุกนั่งจากที่นอน การใช้ห้องน้ํา การเคลื่อนที่ภายในบ้าน
การสวมเสื้อผ้า การขึ้นลงบันได การอาบน้ํา การกลั้นอุจจาระ และกลั้นปัสสาวะ
ชุดที่ 2 แบบวัดภาวะสุขภาพทางด้านจิตใจ ใช้แบบทดสอบสภาพจุฬา (Chula Mental Test :
CMT) (11) ที่ เหมาะกับลักษณะของคนไทย ซึ่งข้อคําถามมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับภาวะ
สุขภาพด้านจิตใจโดยประเมินในด้านสติปัญญา ความคิด ความจํา อารมณ์ ด้านสังคมประเมินจากการ
ดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว การได้รับความยกย่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ด้านจิตวิญญาณ
ประเมินจากความพึงพอใจในชีวิต การมีจิตใจที่เป็นสุขและสงบ การรับรู้ถึงคุณค่าของชีวิตประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 10 ข้อ โดยตอบถูกหรือปฏิบัติตามคําสั่งได้ให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือปฏิบัติตามไม่ได้ให้ 0
คะแนน
ชุดที่ 3 แบบวัดภาวะสุขภาพด้านสังคม เป็นข้อคําถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อประเมินเกี่ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับบุคคลในครอบครัวและชุมชน จํานวน 12 ข้อ โดยมีข้อคําถามที่มีข้อความ
ลักษณะทางบวก จํานวน 9 ข้อและทางลบ จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 , 2 และ 6 ลักษณะคําตอบเป็น
แบบประเมินค่า 4 ระดับ ได้แก่ บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง และไม่มีเลย มีคะแนนตั้งแต่ 1 - 48 คะแนน
ชุดที่ 4 แบบวัดภาวะสุขภาพทางด้านจิตวิญญาณ เป็นข้อคําถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อประเมิน
ความรู้สึกของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีความสงบสุข และมีเป้าหมายในชีวิตข้อคําถาม
มีจํานวน 11 ข้อ โดยข้อคําถามที่มีข้อความลักษณะทางบวก 6 ข้อและทางลบ จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่
2,3,4,5, และ 11 ลักษณะเป็นเป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับ มีคําตอบและการให้คะแนนเหมือนกับข้อ
คําถามชุดที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 1 - 44 คะแนน
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ตอนที่ 3 เป็นแบบประเมินรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ประเมินได้จากแบบแผนใน
การดําเนินชีวิต ที่ส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 6 ด้าน คือความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 5 ข้อ ด้านการออกกําลังกาย
5 ข้อ ด้านโภชนาการ5 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4 ข้อ ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ4 ข้อ
และด้านการจัดการกับความเครียด 4 ข้อ รวมทั้งสิ้นจํานวน 27 ข้อ โดยมีข้อคําถามที่มีข้อความลักษณะ
ทางบวก 22 ข้อ และทางลบจํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2,3,4 ในด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กับข้อที่
2,4 ในด้านโภชนาการ ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับได้แก่ สม่ําเสมอ บ่อยครั้ง นานๆ
ครั้ง ไม่ปฏิบัติ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-140 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบอิงเกณฑ์โดย
เทียบเคียงเป็นเปอร์เซนไทล์ ดังนี้
ทั้งนี้ แบบวัดภาวะสุขภาพด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทั้ง 4 ชุด และแบบ
ประเมินรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ข้างต้นมีจํานวนข้อคําถามที่ไม่เท่ากัน และมีมาตรวัด
ระดับที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงแปลงคะแนนของข้อมูลให้การกระจายของข้อมูลและมาตรวัดอยู่ในระดับ
เดียวกันโดยการปรับเป็นร้อยละ จากนั้น จึงนําข้อมูลมาแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยใช้เปอร์เซนไทล์ และ
กําหนดเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
- เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

ลักษณะคําตอบ

ข้อคําถามเชิงบวก
4
3
2
1

สม่ําเสมอ
บ่อยครั้ง
นานๆ ครั้ง
ไม่ปฏิบัติ

ข้อคําถามเชิงลบ
4
3
2
1

- เกณฑ์การแปลค่าระดับคะแนนเป็นเปอร์เซนไทล์
ระดับเปอร์เซนไทล์
60 (P60)
40-60 (P40-60)
40 (P40)

การแปลค่า
ภาวะสุขภาพหรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ดี
ภาวะสุขภาพหรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
ภาวะสุขภาพหรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ไม่ดี

- เกณฑ์การแปลค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับเปอร์เซนไทล์
2.67-4.00
1.34-2.66
ต่ํากว่าหรือ=1.33

การแปลค่า
ภาวะสุขภาพหรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ดี
ภาวะสุขภาพหรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
ภาวะสุขภาพหรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ไม่ดี
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ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและทดสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดภาวะ
สุขภาพ ชุดที่1 และ 2 โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR - 20) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.764 และ0.751
ส่วนแบบวัดภาวะสุขภาพชุดที่ 3 และ 4 และแบบประเมินรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ ทดสอบความ
เชื่อมั่นโดยใช้ค่าของสัมประสิทธิ์สหพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) มีค่า
เท่ากับ 0.629,0.782 และ 0.722 ตามลําดับ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ สังเกต ตรวจสุขภาพและ
สัมภาษณ์ตามแบบวัดภาวะสุขภาพและแบบประเมินรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้ อมูลโดยการตรวจสอบให้คะแนน ลงรหัส ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนําไป
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ระดับภาวะสุขภาพและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผล (Results)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและ
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ประชากรเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชน
ประชาภิรมย์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผลการวิจัยนําเสนอตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 55 - 69 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.6
รองลงมามีอายุระหว่าง 70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.9 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.0
มีสถานภาพสมรสคู่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาสถานภาพสมรสหม้าย คิดเป็นร้อยละ 25.8
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.1 มีความสามารถในการ
อ่านและการเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 81.4 และสามารถอ่านได้อย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 8.2 สําหรับ
รายได้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 86.60 มีรายได้เป็นตัวเงิน และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 6,001-9,000 บาท
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.14 ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับค่าครองชีพประจําเดือน คิดเป็นร้อยละ 89.7
ซึ่งแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ได้รับจากบํานาญ/บําเหน็จ คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาได้รับจาก
บุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 28.9 นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 91.8 มี
บุตรจํานวน 1-3 คน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 68.04 และ 40.2
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.0 มีโรคประจําตัว และเมื่อพิจารณาโรคประจําตัว พบว่า เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.89 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 5.15 นอกจากนี้
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พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากมีความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ (<140/90 mmHg) ร้อยละ 73.19 ชีพจร
60-100 ครั้ง/นาที ร้อยละ 98.97 อัตราการหายใจ 16-24 ครั้ง/นาที ร้อยละ 100 ส่วนสูง 151-170
เซนติเมตร ร้อยละ 84.54 น้ําหนักตัว 41-60 กิโลกรัม ร้อยละ 71.13 ดัชนีมวลกาย 18.5-24.9 Kg/M2
(ปกติ) คิดเป็นร้อยละ 75.26
ทั้งนี้ ภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.9 รองลงมาปานกลางและไม่ดี ซึ่งอยู่
ในระดับเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.1 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพด้าน
จิตใจอยู่ในระดับดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านสังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งอยู่ในระดับดี
เช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 95.87 ส่วนด้านร่างกายอยู่ในระดับดี ต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 81.4 ทั้งนี้ ภาวะ
สุขภาพด้านร่างกาย พบว่า มลภาวะสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.5 และสุขภาพไม่ดี คิด
เป็นร้อยละ 1 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามภาวะสุขภาพผู้สูงอายุโดยรวม และรายด้าน
ภาวะทางสุขภาพ

ดี
จํานวน

1.ด้านร่างกาย
- ปัญหาสุขภาพในรอบ 6 เดือน
- ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
2.ด้านจิตใจ
3.ด้านสังคม
4.ด้านจิตวิญญาณ
โดยรวม

ระดับภาวะสุขภาพ
ปานกลาง
ไม่ดี
จํานวน ร้อย จํานวน
ละ
17
17.5
1
12
12.4
1
1.03
-

รวม

79
85
96

ร้อย
ละ
81.4
87.6
98.96

ร้อย
ละ
1.00
-

จํานวน

ร้อยละ

97
97
97

100
100
100

97
93
93

100
95.87
95.87

4
4

4.123
4.123

-

-

97
97
97

100
100
100

93

95.9

2

2.1

2

2.1

97

100

ตอนที่ 3 ข้อมูลรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 91.8 รองลงมาคือ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.2 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้สูงอายุมีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านจิต
วิญญาณอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 97.9 รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และด้านการ
จัดการกับความเครียด คิดเป็นร้อยละ 94.8 และ 92.8 ตามลําดับ ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90.7 ดังแสดงในตารางที่ 2 และเมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
รูปแบบการส่ ง เสริม สุ ขภาพโดยรวมอยู่ ใ นระดั บดี ( x =2.98,SD=0.35) เมื่ อพิจ ารณารายด้าน พบว่ า
ค่าเฉลี่ยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณสูงที่สุดอยู่ในระดับดี ( x =3.60,SD=0.45) รองลงมา
ได้แก่ ด้านการจัดการความเครียดและด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ในระดับดี ( x =3.28,SD=0.68)
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มีเพียงด้านการออกกําลังกายที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.21,SD=0.45) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า 1) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ(Health
Resposbility) มีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดีและปานกลาง โดยพบว่าไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่ม
สุราร้อยละ 91.8 และ 87.6 ตามลําดับ 2) ด้านการออกกําลังกาย (Physical Activity) กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกําลังกายอยู่ในระดับดี ร้อยละ 82.5 รองลงมาอยู่ในระดับ
ปานกลางร้อยละ15.5 และอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 2.1 ตามลําดับ โดยพบว่าความสม่ําเสมอของการออก
กําลังกายในรายข้อระยะเวลาในการออกกําลังกายครั้งละ20-30นาที เพียงร้อยละ 54.6 โดยส่วนใหญ่ออก
แรงทํากิจกรรมอื่น ๆ เช่น ทําสวน ทํานา ทํางานบ้าน คิดเป็นร้อยละ 73.2 3) ด้านโภชนาการ (Nutrition)
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมด้านโภชนาการอยู่ในระดับดี โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.2 และ
27.8 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีและปานกลางตามลําดับซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.0
รับประทานผักผลไม้ ดื่มนําสะอาดวันละ 6-8 แก้วร้อยละ 58.8 และดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น นมถั่ว
เหลือง น้ําสมุนไพร ร้อยละ 40.2 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับดี โดยกลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 90.7และ 9.7 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีและปานกลางตามลําดับ โดยพบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับดี
(ร้อยละ 74-82) 5) ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (Spiritual growth) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้าน
การพัฒนาด้านจิตวิญญาณดี พบร้อยละ 97.9 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางพบร้อยละ2.1 ตามลําดับ
โดยพบว่ าทุ กรายข้ออยู่ใ นระดับดี (ร้อยละ 73-84)
6) ด้านการจัดการกับความเครียด (Stress
management) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับดี ร้อยละ92.8 และ
ปานกลางร้อยละ7.2 ตามลําดับ โดยพบว่ามีความเครียดสม่ําเสมอ ร้อยละ 8.2
และผ่อนคลาย
ความเครียดโดยการหางานอดิเรกทํา หรือการออกกําลังกายร้อยละ 71.1
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับพฤติกรรมโดยรวม และรายด้าน
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ระดับรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
รวม
จํานวน ร้อย จํานวน ร้อย จํานวน ร้อย จํานวน ร้อยละ
ละ
ละ
ละ
1.ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
92 94.8 5 5.2
97
100
2.ด้านการออกกําลังกาย
80 82.5 15 15.5 2
2.1
97
100
3.ด้านโภชนาการ
70 72.2 27 27.8
97
100
4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
88 90.7 9
9.7
97
100
5.ด้านจิตวิญญาณ
95 97.9 2
2.1
97
100
6.ด้านการจัดการกับความเครียด
90 92.8 7
7.2
97
100
รวม

89

91.8

8

8.2

2

2.1

97

100

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มจําแนก
รายด้าน
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
1.ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
2.ด้านการออกกําลังกาย
3.ด้านโภชนาการ
4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านจิตวิญญาณ
6.ด้านการจัดการกับความเครียด
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.28
2.21
2.97
2.73
3.60
3.09

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68
0.45
0.38
0.38
0.45
0.51

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

2.98

0.35

ดี

วิจารณ์ (Disscussion)
ผลการศึกษาสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อย
ละ 95.9 รองลงมาปานกลางและไม่ดี ซึ่งอยู่ในระดับเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ภาวะสุขภาพโดยรวมดี
หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายตามวัย มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมและกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางสติปัญญาแต่อาจ
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มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษา การเรียนรู้ การจําช้าลงได้ โดยเฉพาะหลังอายุ 70 ปี (1)
สามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณกลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งมีคุณค่าและเป็นสุข ทําให้ไม่เกิดปัญหาทางร่างกายและจิตใจ ส่วนภาวะ
สุขภาพไม่ดี หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตสังคมหรือจิตวิญญาณและไม่
สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ จึงทําให้เกิดปัญหาด้านร่างกายและจิตทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างเกินกว่าครึ่ง มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยผู้สูงอายุอย่างแท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณตลอดเวลาตามอายุที่เพิ่มขึ้น ด้านร่างกายพบว่าอวัยวะต่าง ๆ มีการเสื่อมลง
ตามอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น คนอายุ 61 ปี เซลล์ของผิวหนังแท้ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับคนอายุ 30 ปี
หลังอายุ 30 ปี กระดูกอ่อนบริเวณข้อและน้ําไขข้อเริ่มลดลงร้อยละ5 อายุ 90 ปี ลดลง ร้อยละ 20 (1)
การไหลเวียนเลือดเข้าสู่หัวใจและหลอดเลือดส่วนปลายช้าลง เนื่องจากผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่น
น้อยลง ทําให้หลอดเลือดแข็งส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกาย เช่นปวดหลัง ปวดเข่า
ร้อยละ 68.0 ไขข้ออักเสบ ร้อยละ 40 ความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะเท่ากัน ร้อยละ 21.8 และ
โรคหัวใจ ร้อยละ 13.4 (5) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพด้านจิตใจอยู่
ในระดับดีมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งอยู่ในระดับที่เท่ากัน และด้านร่างกาย อยู่
ในระดับต่ําสุด ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะสุขภาพด้านจิตใจของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถทาง
สติปัญญา ความจํา การใช้ภาษาคงเดิม คือ สามารถจําอายุของตนเอง จําเดือนปัจจุบัน บุคคลใกล้ชิดได้
ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความสามารถเชิงเชิงความเร็วในการจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างทําได้ช้าลง ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและระบบประสาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้เกิดขึ้นอย่างช้ า ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของวิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (12) ศึกษาภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และสุขภาพโดยรวมดี
ส่วนในด้านสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.87 และ 4.123 มีภาวะสุขภาพด้านสังคมอยู่ในระดับดี
และปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 60.8 และอยู่กับสมาชิก
ในครอบครัว 3-4 คน ร้อยละ 40.2 และอยู่กับสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไปร้อยละ 23.7 ทําให้
ผู้สูงอายุมีเพื่อน ไม่เกิดความว้าเหว่ เหงา ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่าในชุมชนมีชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทําร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ เช่นกลุ่มชมรมไทเก๊ก และงานบุญต่าง ๆ เป็นต้น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของนภาพร ชโยวรรณ และจอห์น โนเดล (5) ที่พบว่าการมีชีวิตคู่จะได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากคู่ชีวิตซึ่งส่งผลให้คนมีสุขภาพจิตดีและปรับตัวได้ดีกว่าคนขาดคู่ชีวิต และพบว่าผู้สูงอายุจะอยู่กับ
บุตรมากที่สุด ทําให้ได้รับการดูแลทั้งทางวัตถุและจิตใจ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของประภา ลิ้มประสูติ
และคณะที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพทางสังคมอยู่ในระดับสูง (13) ส่วนในด้านจิตวิญญาณ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.87 และ 4.123 มีภาวะสุขภาพด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับดีและปานกลาง
ตามลําดับ ดังที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ รู้สึกมีความสุข ชีวิตมีคุณค่าและ
ดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้สึกผ่อนคลายสุขสงบในคุณค่าของ
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ตนเองมี ค วามสามารถในการปรั บตัวและมีค วามสําเร็ จ และความสมหวั งในชีวิต (14) สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของศุภวรรณ ชนุภาพรังสรรค์(15)ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคร่งครัดต่อความเชื่อทางศาสนา
ชอบทําบุญตักบาตรสม่ําเสมอ มีการใช้ความสามารถที่ตนมีประสบการณ์อุทิศเวลาให้กับงานกุศล เพื่อ
เป็นพลังและขวัญกําลังใจสําหรับตนเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ผู้สูงอายุมีความสงบเยือกเย็น ควบคุม
อารมณ์ได้ และมีภาวะสุขภาพทางจิตวิญญาณในระดับสูง (13)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนประชาภิรมย์ อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 91.8 รองลงมาคือปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.2 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้สูงอายุมี
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับดีสูงสุด รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ และด้านการจัดการกับความเครียด คิดเป็นร้อยละ 94.8 และ 92.8 ตามลําดับ ส่วนด้าน
ความสัม พั นธ์ ร ะหว่ างบุ คคลอยู่ ใ นระดับดี คิดเป็ นร้อ ยละ 90.7 และด้านการออกกํ า ลั งกายและด้า น
โภชนาการมีค่าต่ําสุดแต่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80 และ 70 ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวจากสื่อต่าง ๆ และมีกิจกรรมร่วมกันเสมอ บ้านเรือนของเครือ
ญาติและเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กัน มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงทําให้มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี มีวิธีการผ่อน
คลายความเครียดโดยการทํางานอดิเรก หรือการออกกําลังกาย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่ไม่ต้อง
ทํางานมีเวลาว่างมาก จึงใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานอดิเรกที่ตนเองชอบ และกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด ร้อย
ละ 98 นับถือศาสนาพุทธจึงใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สวดมนต์ ไหว้พระและทําสมาธิ จึงทําให้มี
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การจัดการกับความเครียด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับดี ส่วนการออกกําลังกายอยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดข้อ ร้อยละ 8.25 ทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการออกกําลังกายของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของประภา ลิ้มประสูติ และคณะ(13) และ
แสงเดือน พรหมแก้วงาม (16) ที่พบว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ อยู่ใน
ระดั บสู ง มากที่ สุ ด ส่ว นพฤติก รรมการส่ง เสริม สุ ขภาพความด้านความสัม พั นธ์ ร ะหว่ างบุค คล ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ อยู่ ใ นระดั บ ดี ต ามลํ า ดั บ และด้ า นการออกกํ า ลั ง กายพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ไม่ ดี
เช่นเดียวกัน ส่วนด้านการจัดการกับความเครียดและโภชนาการ พบว่ามีผลการศึกษาแตกต่างกัน คือ อยู่
ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
1.ควรศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นเรื่ อ งการออกกํ า ลั ง กาย
โภชนาการ โรคความดันโลหิตสูง ปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
2.ควรมีการศึกษาความเชื่อด้านการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพเพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของการมีพฤติกรรมส่งเสริมของผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ควรศึกษาเชิงทดลองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การออกกําลังกาย การบริโภค
อาหาร การควบคุมความดันโลหิต และการลดปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ
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Abstract
Beneath the violent situation of Narathiwat Province for ten years
ago. It makes condition related to the teaching and learning in community
health nursing that focus on reality situation and practice-based, need to
improved the strategies to developed harmonized societies. This method
useful to both community and teaching - learning process.This article presented
a change of tendency and experiences of teaching and learning in public
health nursing before and after the violent situation of Narathiwat Province . The
main concepts to developed harmonised societies by teaching and learning in
community health nursing are as follows :
1. Community, including leadership ,community groups or organizations
having quality of health service from teaching and learning process.
2. Government organizations having outcome accomplish to in enquired
goals.
3. Learner accomplish to in enquired learning objective and having
a directed experiences on community health nursing
4. Instructor having effective teaching and learning process.
That concepts lead to successfully on the way together and necessary
to doing with the steps of harmonised societies development by teaching and
learning in community health nursing and model of teaching and learning
beneath violent situation in Narathiwat Province for three model which involved
family-based learning, school-based learning and community-based learning.
This concept can applied to the same community for whomever has a heart
for their community and on the field of public health.

Keywords :
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Introduction
The 10 year-old violent situation in Narathiwat Province, Thailand makes
conditions related to the teaching and learning in community health nursing that
focus on the urgent realing of the situation, and practice-based learning , and they
need to improve the strategies to develop harmonized societies extremely
important, because the faculty of nursing must be prepared for their nursing
student to be professional nurse in the new roles and functions. This paper
outlines the main concepts to develop harmonised societies by teaching and
learning in community health nursing by utilize the empower of stakeholder ,the
five stages to harmonized societies development and the use of the following
three part model of teaching and learning in violent situation.
Violent Situation in Narathiwat Province
Narathiwat Province is 1 of 3 provinces at the southern border of Thailand,
where has various of culture,race and language. These various is the vital problem
that take a long time in the violent situation and make the unsecurity of life,
economy,society and health, then lead the community to out of participatory in
public that become the basic of harmonised societies development.
Strategies to develop harmonised societies at the southern border of Thailand
need to improve well being in their live under the various of culture, manage the
conflict by friendly relations and increase the community participation. Specifically,
using three mains concept to develop harmonised societies from The King of
Thailand namely, understand community, reach to community and develop
community.[understand- reach- develop]
Harmonised Societies
The meaning of Harmonised Societies is the society wherever peace, harmony
and participatory in community, their has four elements of harmonised societies ;
are
1. everybody in society have homorary and self actualization
2. everybody can participate in the administration of the government
3. everybody in society access to the justice
4. have a kindness and forgiving in society
Teaching and Learning in Nursing
Teaching and learning in nursing based on four meta-paradigm of
nursing that interaction between nursing,human,health and environment as
follows in the Figures 1
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Figures 1 Four meta-paradigm of nursing
The main objectives of teaching and learning in nursing

must be

constructed the nurse who has four basic skills in nursing practice to work
with the Individual,family and community are ;
 Health promotion
 Health prevention
 Health care/cure
 Health Rehabbilitation
And the essentially skills are ;
 Problem solving skills
 Critical thinking skills
 Self directed and life long learning skills
 Management skills
 Human relationship and communicative skills
 Research skills
 Political and administration Participatory skills
 Ethics and moral skills
 Information and technology skill
 Leader skills
 Good personality
 Environment conservative skills
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1. Method of teaching and learning in nursing
Nowsday Nursing curriculum must be prepared
for their nursing student
to be professional nurse in the new roles and functions, need to
design two method of teaching and learning in nursing are as follow;
1.1 Focus on setting of community. The method of teaching and
learning in nursing are;
 Use nursing process or problem solving.
 Use participatory of learner in teaching and learning.
 Use suitable method of evaluation.
 Use real situation of basic health service.
 Use Learner centered and focus on life-long education.
 Use Competency Based Methodology from Nursing Task.
 Evaluate teaching and learning in nursing by research and
used to improve teaching and learning.
1.2 Focus on develop thinking skill. The method of teaching and
learning in nursing are;
 Used self directed learning, such as learning center,
learning module and CAI
 Change model of teaching from lecture to student
center and the instructor need to prepare the
method of teaching more than content

2. Characteristic of teaching and learning in nursing
Nursing education has two characteristic of teaching and learning
are as follow;
2.1 Theoritical Mode
Aims of teaching and learning in theoritical mode focus on
content of knowledge,to develop learner in three skills for prepare to practice
with patient are;
1] Cognitive skills
2] Affective
skills
3] Psychomotor skills
2.2 Practical Mode
Teaching and learning in practical mode is the Teaching and
learning in setting of patient clinic and community where the nursing students
applie their knowledge to practice with client in normal and critical real situation.
Aims of teaching and learning in practical mode focus on
two part.The first part, to develop cognitive skills such as thinking skills,
adjudment skills,teaching skills,principle of health skills and human relationship
skills. The second parts, to develop Professional Skills by application from
knowledge and learning experience include best professional behavior.
Therefore as,teaching and learning in practical mode must
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focus on five ;
1]Best doing : nursing student need to make the best nursing
implementation and experienced
2]Best learning : learn to come to be the best nurse,learning about
the roles and responsibility of nurse,include ethics of nursing professional
3]Best thinking : learner must think by critical thinking, based on
basic of theory and nursing process system,that transfer from cognitive skills and
judgment skills by stimulated nursing student learn to judgment and solving the
problem for achieve best thinking.
4]Best relationship : teaching and learning in practical must focus
on the relationship between teacher and learner to develop socialization in nursing
education and basic skills of learner. [ cognitive
skills,affective skills and
psychomotor skills]
5]Best participatory : teaching and learning must focus on learner
participation and reply the individual learning to develop absolute knowledge and
competency.
3.Aims of Teaching and Learning in Community Health Nursing
Teaching and learning process in community health nursing focus
on four major of competency of community health nurse ; they are
1] Sensitivity to the health problems of the community.
2] Designed to work culturally appropriate to the community in terms
of health and society
3] Facilitates the learning of member of the community about
community health management
4] Control and observation the health and quality of life of the
community and application of knowledge management
Therefore, the community health nurse should to have four
strategies to community health care
1] Use a participatory health plan process.
2] Use the potentiality of the community
3] Use knowledge management
4] Use communication and advocacy
Characteristic of Teaching and Learning in Community Health Nursing in
Faculty of Nursing, Princess of Naradhiwas University
Faculty of Nursing, Princess of Naradhiwas University programmed the
model of teaching and learning in community health nursing also
theoritical mode and practical mode by focus on three main skills are;
1. Basic skills in Community Health Nursing.
Teaching and learning in community health nursing focus on
essential basic skills in community health nursing are as follow;
1.1 Use nursing intervention to the individual, family and community
that focus on health promotion and health prevention service.
1.2 Health teaching skills.
1.3 Administration and management skills.
1.4 Advisor and counselling skills.
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1.5 Teamwork skills.
1.6 Leader skills.
1.7 Research skills.
1.8 The skill to Apply nursing process to improve community health.
1.9 The skill to develop community participation to improve
community health.
1.10 The skill to protect benefit of the community by concept of
health”
1.11 The skill to use ethics and moral to improve community health.
2. Service skills in basic health service and community
Teaching and learning in community health nursing focus on
two service skills ; they are
Service skills in basic health service.
Nursing student must have experience in areas of basic
health service ; are
 General hospital
 Community hospital
 District health service /Center of community health service
 Primary care unit
 Primary health care
Service skills in Community.
Nursing student must have experience in three areas of
community ; are
 Family
 School and group of people
 Community [city,rural and massive]
3. Community Health Nursing process skills.
Application of community health nursing Process to approach
the community is the main of teaching and learning method
to develop
community health nursing process skills for nursing student. These skill
include five subskills ; are
3.1 Community Assessment Skills
3.2 Community Diagnosis Skills
3.3 Community Planning Skills
3.4 Community Implementation Skills
3.5 Community Evaluation Skills
Therefore, application of community health nursing process to
improve community health must be empower the community for sustainable
development that explained as follow in figure 2
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The community Health Nursing Process and Empowerment

Model of teaching and learning in the violent situation
The changing socionomic situation in Narathiwat Province of Thailand
increasing focus on developing high quality , locally accessible
teaching and learning in community health nursing have triggered major
teaching and learning reforms throughout Model of teaching and learning
in the violent situation. Faculty of nursing,Naradhiwas University need to change
model of teaching by selective safety community in Narathiwat
Province, but nursing student must be have best experiences and skills
in community health nursing to achieve the learning objectives. Three models
of teaching and learning in community health nursing that appropriate; are
1.Family-based Learning Model
This model prepared the nursing students learn to be community health
nurse by family-based learning . They have their own family study
to learn for 3 years from second years to fourth years of 4 years of nursing
study. Family-based learning make nursing students use continuity
of community health nursing process to improve family health, selected
appropriate nursing care for them and coordinate with local basic health services in
the community and community leader to improve family health together.The
Family-based learning that explained as follow in Figure 3
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Figure 3 Family-based Learning Model
2. School-based Learning Model
This model prepared the nursing students learn to be community health
nurse by school-based learning in third years by using community health nursing
process to improve school health and cover to family of the student in school
who have health problem and group of people nearly the school . Nursing students
have to visited their home and selected appropriate nursing care for them and
coordinate with local basic health services in the community and community leader
to improve family health and school health together. The school-based learning
that explained as follow in Figure 4
3. Community-based Learning Model
In the final year of nursing study. The nursing students learn to be
community health nurse and prepare to be professional nurse by communitybased learning model. Nursing students have to used appropriate nursing care
by steps of community health nursing process to improve community health
and coordinate with local basic health services in the community and community
leader to community health together. The community learning that explained as
follow in Figure 5
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Figure 5
based Learning

Harmonised societies development by Teaching and Learning Process in
Community Health Nursing
Teaching and learning process in community health nursing developing
harmonised societies by using 5 stages of harmonised societies development
that focus on community participation
Stage 1 Teamwork Formulation and define community health visions
By using 3 steps show in Figure 6 are;
1. Formalate teamwork from stakeholder in community including
government and non-government organization.
2. Defines health problem of the community from experience of stake
holder .
3. Defines community health development visions

Figure 6 Stage 1 Teamwork Formulation and
define community visions

Stage 2 Community syudy and defines community health problem
By using 5 steps show in Figure 6 are;
1. Community syudy.
2. Community data analysis.
3. Summarization of community health problem and compare with
community health visions.
4. Defines the organization’s missions and goals;concisely and briefly
communicate what is to be achieved or changed
5. Prioritization of community health problem and needs of community by
related to 4 criterias are; Size of problem or prevalence
Severity of problem Feasibility and Community concern

Figure 7 Stage 2 Community syudy and defines
community health problem
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Stage 3 Community health problem analysis and identification possible
solutions
By using 6 steps and table of Easy way for community health problem analysis
and identification possible solutions with the community that show in Table 1 and
Figure 8 are;
1. Community health problem analysis.
2. Identification of possible solutions.
3. Identification of key persons.
4. Identification of resources.
5. selection of the best intervention strstegy.
6. Delineation of the intervention work plan.
Table 1 Easy way for community health problem analysis and identification possible
solutions with the community
Community
health
problem

Causation

Figure 8

Possible
solutions

Key persons

Resources

Community health problem analysis
and identification possible solutions

Stage 4 Implementation with communities
By using 3 steps show in Figure 9 are;
1. Prioritization of Intervention.
2. Used 4 roles of nurse apply to the Intervention.[promotion,prevention,
care/cure and Rehabbilitation]
3. Integration of socionomic and culture

Figure 9

Implementation with communities
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Stage 5 Evaluation with communities
By using 3 steps show in Figure 10 are;
1. Evaluation by objectives and implementation.
2. Evaluation from impact to health and societies.
3. Disseminates results to the members.

Figure 10

Evaluation with communities

concepts of developing harmonised societies by teaching and learning in
community health nursing
The using of three models of teaching and learning in community health
nursing in the violent situation in Narathiwat Province make all of
stakeholder achieve their goals and develop harmonised societies together by
main concepts of teaching and learning are as follow ;
1. Community, including leadership ,community groups or organizations
having quality of health service from teaching and learning process.
Teaching and learning process give community opportunity to determine
outcome of health service together.Therefore as,the community
including leadership ,community groups or organizations ,family and people
in community having quality of health service that they need from teaching and
learning process.
2. Government organizations having outcome accomplish to in
enquired goals.
The local basic health service and related government organizations in
community success in their job that relate to the teaching and learning process
and achieve their goals.
3. Learner accomplish to in enquired learning objective and having a
directed experiences on community health nursing
Nursing students achieve their goals most. Because,they accomplish to in
enquired learning objective and having a directed experiences on community
health nursing.
4. Instructor having effective teaching and learning process
The last concepts of developing harmonised societies by teaching and
learning in community health nursing is the successful in teaching and learning of
instructor . They having effective teaching and learning process
and achieve learning objective and having a directed experiences of teaching in
community.
These satisfication of 4 groups of stakeholder lead to develop
harmonised societies in community.

วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
เรื่องการพัฒนาอนามัยชุมชน

conclusions
The 4 concepts of developing harmonised societies by teaching and
learning in community health nursing lead to success in developing and
applying the 5 stage to harmonised societies development. Through the use
of following 3 part model of teaching and learning,Societies can harmonise
and work together to seek an agree upon solution the violent situation in
Narathiwat Province,Thailand. Specificially the three part model includes, familybased learning, school-based learning and community-based learning.
and can be applied to any community by whomever has a love for their
community and experience in public health.
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