ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางการพิมพวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
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43
(ตัวอยาง 1 ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ)
3.5 ซม.

2.79 ซม.

(ชื่อภาษาไทย)…………………………………………………………………………
……………………………………………………………
(ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………….
……………………………………………………………

(ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย) …………… …………………….
(ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ)………….. …………………....

วิทยานิพนธ...............มหาบัณฑิต สาขาวิชา……………………….
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Master of ……………………………….in ………………………………..
Phetchaburi Rajabhat University
ป **** (ที่สําเร็จการศึกษา)
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

43

44
(ตัวอยาง 1 ปกนอกและปกในดุษฎีนพิ นธ)
3.5 ซม.

2.79 ซม.

(ชื่อภาษาไทย)…………………………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………….
(ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
…………………………………………….

(ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย) …………… …………………….
(ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ)………….. …………………....

ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา……………………….
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Dissertation of ……………………………….in ………………………………..
Phetchaburi Rajabhat University
ป **** (ที่สําเร็จการศึกษา)
ดุษฎีนพิ นธฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

44

45

รูปแบบการดูแลผูปวยที่กลับเขามารับการรักษาซ้ําของผูปวยเบาหวานในโรงพยาบาลทาแซะ
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
The Model of Care Pattern for Readmitted Diabetic Patients of Tha Sae Hospital
in Tha Sae District, Chumphon Province

ณัฐกาญจน เพ็งคลาย
Natthakarn Pengklay

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Master of Science Thesis in Public Health
Phetchaburi Rajabhat University
2557
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

45

46

ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ
และจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

Relationship between School Administration according to Good Governance of School
Administrators and Results of Work Performance of Vocational Educational Standards
in Prachuap Khiri Khan Province and Phetchaburi Province under the Office
of Vocational Education Commission

อรุณ เกลื่อนพันธ
Arun Klainphan

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Master of Education Thesis in Educational Administration
Phetchaburi Rajabhat University
2557
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

46
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ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซซิกมาสําหรับการบริหารยาดวยตนเองของผูปวย
Model of Six Sigma Quality Information for Medical Administration of Patients

วราภรณ อ่ําขวัญยืน

Waraporn Umkwanyuen

ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Dissertation of Doctor of Philosophy in Quality Information Technology
Phetchaburi Rajabhat University
2557
ดุษฎีนพิ นธฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

47
48
สันปกวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
หัวขอวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ

ชื่อ-สกุล ผูทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ป พ.ศ. ที่ทํา

ตัวอยางที่ 1
ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซซิกมาสําหรับการใชยาดวยตนเองของผูปวย วราภรณ อ่ําขวัญยืน 2557

ตัวอยางที่ 2
ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ
และจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

อรุณ เกลื่อนพันธ 2557

48

49
(ตัวอยาง 2 หนาอนุมัติวิทยานิพนธ)

ชื่อวิทยานิพนธ
ผูวิจัย
สาขาวิชา
ป พ.ศ.

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

คณะกรรมการสอบ

........................................................ที่ปรึกษาหลัก
(.......................................................)

.....................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)

........................................................ที่ปรึกษารวม
(.......................................................)

....................................................................กรรมการ
(.......................................................)
....................................................................กรรมการ
(.......................................................)
..............................................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(.......................................................)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
................................................สาขาวิชา...............................................
(เวน 3 บรรทัด)
(เวน 3 บรรทัด)

...........................................................................
(...........................................................................)
คณบดีคณะ....................................................

...........................................................................
(...........................................................................)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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50
(ตัวอยาง 2 หนาอนุมัติดุษฎีนิพนธ)
ชื่อดุษฎีนิพนธ
ผูวิจัย
สาขาวิชา
ป พ.ศ.

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ

คณะกรรมการสอบ

........................................................ที่ปรึกษาหลัก
(.......................................................)

.....................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)

........................................................ที่ปรึกษารวม
(.......................................................)

....................................................................กรรมการ
(.......................................................)
....................................................................กรรมการ
(.......................................................)
..............................................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(.......................................................)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติใหนับดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
................................................สาขาวิชา...............................................
(เวน 3 บรรทัด)
(เวน 3 บรรทัด)

...........................................................................
(...........................................................................)
คณบดีคณะ....................................................

...........................................................................
(...........................................................................)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

50

51
(ตัวอยาง 3 กรอบบทคัดยอวิทยานิพนธ)
กรอบบทคัดยอวิทยานิพนธ
(ภาษาไทย)

ชื่อวิทยานิพนธ**
สาขาวิชา**
อาจารยที่ปรึกษารวม**

พ.ศ.**

(วิจัยเชิงบรรยาย)

ผูวิจัย**
อาจารยที่ปรึกษาหลัก**
(2) ถามี

<เวน 1 บรรทัด>
บทคัดยอ
<เวน 1 บรรทัด>

เวนยอหนา 2 เซนติเมตร
ใหเสนอปญหาวิจัย (1 หรือ 2 บรรทัด)
ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่อง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)
2)
3)
ประชากรในการวิจัย ไดแก
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน
หนวย โดยใชเทคนิค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
มีคาความเชื่อมั่น เทากับ
การสุมตัวอยางแบบ
(เชน 0.79)
เก็บรวบรวมไดขอมูลกลับคืนมาจํานวน
(เชน 352 ชุด)
(เชน รอยละ 98)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก เชน สัมประสิทธิ์
ชุดคิดเปนรอยละ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวา
1. .......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ การนําเสนอผลการวิจัยใหเสนอเฉพาะผลที่พบจากการวิจัยเทานั้น หามใชความคิดเห็นหรืออภิปรายผล และควรมีการแสดง
คาสถิติที่มีสําคัญตอการวิจัยดวยเพื่อเพิ่มคุณคาและความนาเชื่อถือของผลการวิจัย เชน มีความสัมพันธกันทางบวก (r= 0.69)
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/ขอสังเกต/ขอควรตระหนักในการนําผลการวิจัยไปใช
ยอหนาสุดทายควรขึ้นตนดวยคําวา
1. ผลงานวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทาง.........................................................................................................
2. งานวิจยั นีเ้ ปนงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกลุม .............หากนําผลการวิจัยนีไ้ ปใชควรพิจารณาถึงกลุม .........
3. จากผลงานวิจัยทีค่ นพบทําใหทราบวา........................................................................................................
4. ขอคนพบจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา........................................................................................................
5. อื่นๆ.......................................................................................................
บรรทัดสุดทาย ใหเสนอคําสําคัญ (2-3 คํา) ใหพิมพดวยตัวหนาชิดขอบซายสุด เชน
คําสําคัญ***:**
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ชื่อวิทยานิพนธ กลยุทธธุรกิจที่สงผลตอผลประกอบการของสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตก ผูวิจัย นายยุทธกร
ไชยสิงห สาขาวิชา การจัดการทั่วไป พ.ศ. 2557 อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา
อาจารยที่ปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตชน วงศรัตน

บทคัดยอ
การที่สถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตกมีการแขงขันกันสูงทําใหสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่
ดังกลาวจํานวนหนึ่งตองปดตัวลงเนื่องจากผลประกอบการไมดี ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องกลยุทธธุรกิจที่สงผลตอ
ผลประกอบการของสถานีน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) กลยุทธธุรกิจของสถานี
บริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตก 2) ผลประกอบการของสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตก และ 3) กลยุทธ
ธุร กิ จ ที่ ส งผลตอ ผลประกอบการของสถานีบ ริก ารน้ํ ามัน ในพื้นที่ ภ าคตะวัน ตก ประชากรในการวิ จั ย ไดแ ก
ผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตกมีจํานวน 214 คน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสะดวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 เก็บตัวอยางรวบรวมไดกลับคืนมาจํานวน
125 ชุด คิดเปนรอยละ 58 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ ความเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะหถดถอยอยางงายทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. กลยุทธธุรกิจของสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกลยุทธตนทุนต่ํามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กลยุทธสรางความแตกตาง
กลยุทธมุงเนนตนทุนต่ําและกลยุทธมุงเนนสรางความแตกตาง ตามลําดับ
2. ผลประกอบการของสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตก ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเปนรายดานพบว า ด านยอดขายสุ ทธิ มี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ กําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอยอดขายและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ตามลําดับ
3. กลยุทธสรางความแตกตางสงผลตอผลประกอบการสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตก
โดยมีประสิทธิภาพการทํานายรอยละ 28 (Adjusted R2 = 0.274) โดยแสดงสมการถดถอยอยางงายเทากับ
ผลประกอบการ (Y) = 1.339 + 0.532 (กลยุทธสรางความแตกตาง)
ขอคนพบการวิจัยแสดงใหเห็นวาการดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันตกดวยกลยุทธ
สรางความแตกตางที่มีผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายในสายตาของผูใชบริการทําใหเพิ่มชองทางบริการและเพิ่มการใช
จายที่นอกเหนือจากการจายคาเชื้อเพลิงเปนการเพิ่มยอดขายและกําไร ซึ่งทําใหผลประกอบการดี ซึ่งผูประกอบการก็จะ
สามารถดําเนินธุรกิจไปไดกับในสภาวการณที่มีการแขงขันสูง
คําสําคัญ : กลยุทธธุรกิจ ผลประกอบการ การแขงขัน

52

53

ชื่อภาคนิพนธ การนํานโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไปปฏิบัติ ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูเขียน นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท พ.ศ. 2557 อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน

บทคัดยอ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก
กระจายอํานาจและใหมีการถายโอนภารกิจดานการศึกษาของรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงทําการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการนํานโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไปปฏิบัติขององคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไป
ปฏิบัติและ 3) สังเคราะหแนวทางที่เหมาะสมในการนํานโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไปปฏิบัติ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา จํานวน 150 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบวา
1. การนํานโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไปปฏิบัติ ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง คือ ดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ บุคลากรดานการศึกษา และการบริหารจัดการ ตามลําดับ สวนปจจัยการนํา
นโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไปปฏิบัติ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ ดานสภาพแวดลอม
ทางสังคม ดานความชัดเจนในเปาหมายและวัตถุประสงค และดานสมรรถนะของหนวยงาน ตามลําดับ
2. ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไปปฏิบัติ คือ ดานความรวมมือและ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (X6), สมรรถนะของหนวยงาน (X2), กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ (X5) และ
ความพรอมดานทรัพยากร (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาการถดถอยเทากับ R = 0.907
ประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 82.30 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย รอยละ 30.07 และสมการ


พยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Z tot = 0.558 (X6) + 0.152 (X2) + 0.151 (X5) + 0.158 (X3)
3. แนวทางที่เหมาะสมในการนํานโยบายการบริการสาธารณะดานการศึกษาไปปฏิบัติคือ การไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ ตองมีการประสานงานที่ดีภายในองคกร กําหนดขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ใหชัดเจน สรางความมั่นคงในวิชาชีพใหแกบุคลากรทางการศึกษาและสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน
ขอคนพบการวิจัยทําใหทราบวาการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําให
นโยบายการบริการสาธารณะไปสูความสําเร็จได องคการบริหารสวนตําบลควรใหหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวม
ใหมากขึ้นเพื่อความสําเร็จ
คําสําคัญ : การบริการสาธารณะ การนํานโยบายไปปฏิบัติ การศึกษา
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Abstract
The gas stations in the western region are extremely competitive. One of those areas have been closed
down due to poor performance, the researcher is interested in doing research on business strategies affecting the
performance of the gas stations in the western region for the purpose of studying 1) the business strategies of the gas
stations in the western region 2) the performance of the gas stations in the western region and 3) the business
strategies that affect the performance of the gas stations in the western region. Populations of this research are
entrepreneurs of gas stations in the western region, with 214 samples. The sampling method was convenient sampling
to collect the data. The tools used in this research were a questionnaire with the reliability was 0.89. Questionnaires
were returned 125 sets, with was 58 percent. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation and sample regression to test the hypothesis.
The results of this research were as follows:
1. Strategic business of gas stations in the Western region as overall are moderate, when considering
each specific it was found that the low-cost leadership strategy, with the average at most. Followed by differentiate
strategy, Cost Focus strategy and differentiation focus strategy, respectively.
2. Performance of gas stations in the Western region. Entrepreneurs were satisfied overall are
moderate. When considering each specific it was found that the net sales have satisfied most. Followed by net income.
The return on sales and return on investment, respectively.
3. Strategies differences affect the gas station in the western region by effectively predict percent 28
2
(Adjusted R = 0.274), showing the regression equation was simple. Earnings (Y) = 1.339 + 0.532 (differentiation
strategy).
The findings of the research found that business of gas stations in the western region with
differentiation strategies should offer various products and services to increase service channel and also so to increase
the spending on other products other than fuel in order to raise sales and profit which will contribute to better business
performance and also allowed entrepreneur to operate its business under high competitive environment.
Keywords: business strategy business performance competition
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Abstract

The National Education Act B.E. 2542 and The Act Plan and the Process of Decentralization to Local
Government B.E. 2542 had organized the structural system and the educational process based on the principles of
decentralization and transfer of the educational mission of the state to the local governments, then the researcher was
interested in studied with the purpose to (1) study the implementing the public services in educational policy of the
Subdistrict Administrative Organization, Prachuap Khiri Khan Province, (2) study the factors affecting the
implementing the public services in educational policy, and (3) synthesize the appropriate approaches in
implementing the public services in educational policy. The population in this study was the administrators and
practitioners in education. The amount of the sampled group was of 150 peoples by using proportional sampling
techniques. Tool in this research was questionnaire with a confidence of 0.964, the statistics used in the study were
the mean and standard deviation and Stepwise Multiple Regression analysis.
The research finding was as follows:
1. The implementing public services in educational policy, in the overall aspects was in moderate
level which was the premises and the equipment, educational personnel and management, respectively. While
implementing the policy factor in the overall was at a high level which was the social environment, the clarity of goals
and objectives, and performance, respectively.
2. Factors were affected the implementing the public services in educational policy which were the
coordination and supported from external agencies (X6), performance (X2), the legal and related regulations (X5), and
the availability of resources (X3) with statistically significant at the 0.01 level by having the regression which were
0.907, effective in predicting at 82.30 percent and a standard deviation of prediction at 30.07 percent and equation of


prediction was Z tot = 0.558 (X6) + 0.152 (X2) + 0.151 (X5) + 0.158 (X3).
3. The appropriate approaches in implementing the public services in educational policy such as
obtaining adequate budget, having better coordination within the organization, setting related laws and regulations
clearly, creating stability in the careers for the educational personnel and recruiting personnel with ability to perform.
The findings of the research showed that the Subdistrict Administrative Organization did not have the
availability of implementing the educational policy due to lack of scheduling, lack of clear duration of the operation,
lack of personnel and budget. Therefore, plans could be defined, had clear duration, prepared personnel and budget,
coordinated with the schools to support the educational transfer.
Keywords: Public Service, Policy Implementation, education
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เก็บรวบรวมขอมูลโดย........................................................ไดแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน(เชน 352 ชุด) ชุดคิดเปน
รอยละ.............(เชน รอยละ 98)................. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก......... เชน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวา
1. .......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ การนําเสนอผลการวิจัย ควรมีการแสดงคาสถิติที่สําคัญตอการวิจัยดวยเพื่อเพิ่มคุณคาและความนาเชื่อถือของผลการวิจัย และบทคัดยออาจมีความยาว
ได 1-1.5 หนา
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/ขอสังเกต/ขอควรตระหนักในการนําผลการวิจัยไปใช
ยอหนาสุดทายควรขึ้นตนดวยคําวา
1. ผลงานวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทาง........................................................................................
2. งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกลุม.............หากนําผลการวิจัยนี้ไปใชควรพิจารณาถึงกลุม......
3. จากผลงานวิจัยที่คนพบทําใหทราบวา.................................................................................................
4. ขอคนพบจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา..................................................................................................
5. งานวิจัยทดลองหาสูตรนี้เปนการทดลองหาสูตรอาหารของ..............หากนําผลของการทดลองนี้ไปใชกับ...........อาจจะสงผลที่แตกตางไปจากผล
การทดลองนี้
6. อื่นๆ.................................................................................................
บรรทัดสุดทาย ใหเสนอคําสําคัญ(2-3 คํา) ใหพมิ พดว ยตัวหนาชิดขอบซายสุด เชน

คําสําคัญ :
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ชื่อดุษฎีนิพนธ การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ําหลังการเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืดตามแนวพระราชดําริ ผูวิจัย นาย
เสริมศักดิ์ สัตตบงกช สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารย ดร.สมสุข แขมคํา อาจารย
ที่ปรึกษารวม ศาสตราจารย ดร.สิน พันธุพินิจ และรองศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ

บทคัดยอ
การเลี้ยงกุงดวยน้ําระบบความเค็มต่ําในพื้นที่น้ําจืดกอใหเกิดมลพิษที่กระทบตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากขาดการจัดการการระบายน้ําทิ้งออกสูพื้นที่สาธารณะอยางเหมาะสม สงผลใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางผูใชประโยชนจากดินและน้ํา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน้ําหลังการเลี้ยง
กุง ในพื้นที่น้ําจืดโดยอาศัยแนวพระราชดําริซึ่งมีวัตถุประสงค 1) ศึกษาบริบทของเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงกุง
ในพื้ นที่ น้ํ าจื ด 2) เพื่ อหารู ป แบบการจั ด การน้ํ า หลั ง การเลี้ ย งกุ ง ในพื้ น ที่ น้ํ า จื ด และ 3) เพื่ อ ถ า ยทอด
เทคโนโลยีการจัดการน้ําหลังการเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืดดวยพืชบําบัดโดยดําเนินการทดลองเลี้ยงกุง 3
แปลงๆ ละ 1 ไร ทําการระบายน้ําหลังการเลี้ยงกุงมายังบอพักน้ําขนาด 1 ไร แลวกักไวในบอเพื่อใหน้ํา
ตกตะกอนเปนเวลา 7 วัน หลังจากนั้นปลอยน้ําจากบอพักมายังบอที่สองที่ปลูกตนกก พักน้ําไว 7 วัน
จากนั้นปลอยน้ําลงบอที่สามปลูกตนธูปฤษี พักน้ําไวในบอเปนเวลาอีก 7 วันกอนปลอยน้ําออกไปสูพื้นที่
ธรรมชาติ จากนั้นนําผลการทดลองไปถายทอดใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุง ในเขตพื้นที่อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบวา
1. บริบทของเกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงกุงน้ําจืด คือ การเลี้ยงกุงขาวที่ระดับความเค็มของน้ํา สาม
สวน ในพันสวน หลังการเลี้ยงกุงจะปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยไมมีการจัดการน้ํากอนทิ้ง
2. รูปแบบการจัดการน้ําหลังการเลี้ยงกุง ประกอบดวย บอเลี้ยงกุง จํานวน 3 บอ บอตกตะกอน
จํานวน 1 บอ บอแปลงปลูกตนกกกลมหรือกกจันทบูรณ จํานวน 1 บอ และบอแปลงปลูกตนธูปฤาษี จํานวน 1
บอ รวมทั้งสิ้น 6 บอ จากการทดลองหารูปแบบจัดการบําบัดน้ําหลังการเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืด พบวา น้ํามีความ
เปนกรดเปนดาง 6.5-8.5 คาบีโอดี ลดลง รอยละ 73.65 สารแขวนลอย ลดลง รอยละ 44.13 ฟอสฟอรัสรวม
ลดลง รอยละ 27.18 ไฮโดรเจนซัลไฟด ลดลง รอยละ 83.72 ไนโตรเจนรวม ลดลงรอยละ 5.09 และตรวจไมพบ
แอมโมเนีย
3. จากการประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยีดวยการสาธิตทดลอง พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงกุงไดรับ
ความเขาใจชัดเจนทุกขั้นตอนและมีทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยูในระดับมากที่สุด
ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําเทคโนโลยีการจัดการน้ําหลังการเลี้ยงกุงที่ไดรับมาบูรณาการเขา
กับภูมิปญญาทองถิ่นได
คําสําคัญ : การจัดการน้ําทิ้งหลังเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืด ระบบพืชบําบัด เทคโนโลยีบําบัดน้ําโดย
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Abstract

<เวน 1 บรรทัด>
Statement of problem (offering 1 or 2 lines)………………………….………………………………
……………………………………………………Researcher is interested in doing…………………………...……
Research title …………………………………………………………………………………………………
The purposes of this research were to:
1) ..............................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................
The research results were as follows:
1)...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
This research……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Dissertation Title: A Transfer of Water Treatment Technology for Shrimp Farming in Freshwater Areas According
to The Royal Initiatives Researcher: Mr.Sermsak Sattabongkot Major: Technology Management Year: 2014
Advisor: Dr.Somsuk Khaemkam Co-advisors: Prof.Dr.Sin Panpinit and Assoc.Prof.Dr.Banyat Siritanawong

Abstract
Shrimp farming using low salinity system in freshwater areas caused pollution affecting the
environment and eco-system due to lacking proper treatment of the polluted water drained into the public area. This
led to dispute between shrimp farmers and people using the land and water in the areas. The researcher intended to
study using the technology of water treatment initiated by the Royal Projects. This research was aimed to; 1)
determine the context of shrimp farming in the freshwater areas, 2) construct a model of water management after
shrimp framings in freshwater areas, and 3) transfer the model of water management after framing shrimp into the
freshwater areas using plant filtration treatment. The experiment of water treatment was conducted by farming shrimp
in 3 ponds, each of 1 Rai area. The after-used water was drained into the first 1-Rai pond for 7 days for sedimentation,
and then drained into the second pond with reed filtration for another 7 days, and finally the water was drained into the
third pond with lesser reed mace for another 7 days before it was drained into the natural areas. The results led to
transferring the water treatment technology to the shrimp farmers in Uthong District, Supanburi Province.
The results of the study were as follows:
1. The context of shrimp farming in the freshwater areas was found that the farmers raised white-leg
shrimp in freshwater at the salinity level of 3/1,000 ratio. After harvesting the full-grown shrimp, the farmers drained
the used salted-water into the public reservoirs nearby without any treatment.
2. The model of water treatment after farming shrimp consisted of three ponds for raising shrimp, one
sedimentation pond, one treatment pond filled with reed filtration, and another one pond filled with lesser reed mace
filtration; total of six ponds. After the experiment of constructing water treatment model, the water was tested and
found to have pH at 6.5 – 8.5, BOD index lowered down at 73.65%, suspendibles lowered down at 44.13%, gross
phosphorus lowered down at 27.18 %, nitrogen sulfide lowered down at 83.72%, and total nitrogen lowered down at
5.09%, while ammonium was not found accordingly.
3. From the evaluation of the water treatment model transferred with demonstration, the shrimp
farmers clearly understood all steps of water treatment, had better attitude and awareness over environmental
conservation at a very high level.
This research results could lead to application of water management technology after shrimp farming
for farmers to integrate it with their local wisdoms.
Keywords: waste water management after shrimp farming in fresh water area, plant filtration system,
natural water treatment technology
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4.3 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายขอ
กลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนไฟฟา
4.4 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายดาน
กลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา
4.5 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายขอ
กลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนระบบขับเคลื่อนและถายทอดกําลัง
4.6 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายดาน
กลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนระบบขับเคลื่อนและถายทอดกําลัง
4.7 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายขอ
กลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนระบบกันสะเทือนและเบรก
4.8 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายดาน
กลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนระบบกันสะเทือนและเบรก
4.9 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายขอ
กลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนตัวถัง
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4.10 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายขอ
ของกลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนอุปกรณตกแตงภายนอกและภายใน
4.11 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายดาน
ของกลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนอุปกรณตกแตงภายนอกและภายใน
4.12 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายขอ
ของกลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนอื่น ๆ
4.13 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ จําแนกตามรายดาน
ของกลุมบริษัทผูรับจางผลิตชิ้นสวนอื่น ๆ
4.14 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ สวนปจจัยนําเขา
ดานการตรวจสอบวัตถุดิบ
4.15 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ สวนกระบวนการผลิต
ดานการวางแผนการควบคุมคุณภาพ
4.16 การปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ สวนปจจัยนําเขา
ดานการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพกรผลิต
4.17 การปฏิ บั ติ การควบคุ มและการตรวจสอบคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ ส วนผลผลิ ต
ดานการจัดเก็บชิ้นสวน
ภาพภาคผนวกที่
ข. 1 ภาพตัวอยางชิ้นสวนยานยนต
ค. 1 กราฟแสดงรอยละของผลิตภัณฑบกพรองกอนและระหวางการทดลอง
ค. 2 แบบผลิตภัณฑ Slider Adjust Plat
ค. 3 การประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ บริษัท เนาวบุตร จํากัด
ค. 4 ภาพดานหนาบริษัท เนาวบุตร จํากัด
ค. 5 วัตถุดิบที่เปนแทงเหล็กนํามาผลิตเปน Slider Adjust Plate
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