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สรุปการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครัง้ที่ 9 
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 
 การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9  ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและ
เอกชน ในการนําเสนอผลงานวิจัย และ 2) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย 
ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ การจัดประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 406 คน 
ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอกจํานวน 18 หน่วยงาน และได้จัดกิจกรรมวิชาการ ดังน้ี 

     1. บรรยายพิเศษ เรื่อง “จากงานวิจัยสู่นวัตกรรม อนาคตประเทศไทย”   
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

  2. แสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก/ดี ประจําปี 2562 จํานวน 10 ผลงาน ดังน้ี 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รางวัลวิทยานพินธ์ดีมาก จํานวน 2 เรื่อง 

     1. บทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      ของ นายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  2. ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลโดยใช้วิธีออนไลน์  
เพ่ือพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
      ของ นายภาคภูมิ ธีรสันติกุล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
รางวัลวิทยานพินธ์ดี จํานวน 1 เรื่อง 
            ปัจจัยความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อ
ภาวะโภชนาการของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  
   ของ นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
รางวัลวิทยานพินธ์ดีมาก จํานวน 4 เรื่อง 
 1. การเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียนประถมศึกษาแบบเดิมและ 
แบบประยุกต์ เครือข่ายบริการทันตสุขภาพ อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

     ของ นางสาวพัดชา  อังสุโชติเมธี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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2. ประสทิธิผลของโปรแกรมสร้างเสรมิแรงจูงใจในการลดน้ําหนักผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน 
      ของ นายอดุลย์  วุฒิจูรีพันธ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 3. ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
               ของ นางจิตเกษม  เบ็ญจขันธ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 4. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ 
             ของ นายกฤศภณ เทพอินทร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
รางวัลวิทยานพินธ์ดี จํานวน 2 เรื่อง 
  1. ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ที่เสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง 
                ของ นางกานต์ณิพิชญ์ ปัญญธนชัยกุล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

        2. ผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลตนเอง เพ่ือลดอาการปวดกล้ามเน้ือจาก 
การทํางานของกลุ่มเกษตรกร อําเภอปง จังหวัดพะเยา  
                 ของ นางกันจณา สุทาคํา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รางวัลวิทยานพินธ์ดี จํานวน 1 เรื่อง 

การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยของสารโทลูอีนจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านกะลาปาล์ม 
            ของ  นางสาวผุสดี  ลีกระจ่าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       
     3. นําเสนอบทความแบบบรรยายและโปสเตอร์ รายละเอียดดังน้ี 

  บทความที่ส่งมาร่วมนําเสนอทั้งหมด 180 บทความ ผ่านการคัดเลือกและมาร่วมนําเสนอ  
170 บทความ นําเสนอแบบบรรยาย 113 บทความ และแบบโปสเตอร์ 57 บทความ  ดังน้ี 

   1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 91 บทความ  
       (บรรยาย 64 บทความ โปสเตอร์ 27 บทความ) 
   2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 13 บทความ 
       (บรรยาย 4 บทความ โปสเตอร์ 9 บทความ) 
   3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 66 บทความ 
        (บรรยาย 45 บทความ โปสเตอร์ 21 บทความ) 
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ตารางที่ 1 ผู้เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9 
 

 

 
 
 

ตารางที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9  
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุม 2015 จํานวน (คน) ร้อยละ 
คณาจารย์/ผู้ร่วมนําเสนอผลงาน/บุคลากร มสธ. 234 57.64 
ผู้ร่วมนําเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมประชุม ภายนอก มสธ. 172 42.36 

รวม 406 100.00 
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ผู้นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9

มสธ. o มสธ. p ม.อ่ืน o ม.อ่ืน p

ผู้เสนอผลงาน
 

กลุ่ม 
แบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ 

มสธ. ม.อื่น มสธ. ม.อื่น 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 36 28 15 12 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 4 5 4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 1 11 10 

รวม 113 57 
ผู้เสนอผลงานท่ีเป็นนักศึกษา มสธ.   จํานวน 111 ราย (65.29 %)
ผู้เสนอผลงานท่ีเป็นนักศึกษาสถาบันอ่ืนและผู้วิจัย จํานวน 59 ราย (34.71 %) 
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 ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9  ที่ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ จํานวน  
142 คน รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จํานวน (คน) ร้อยละ 
คณาจารย์/ผู้ร่วมนําเสนอผลงาน/บุคลากร มสธ. 105 73.94 
ผู้ร่วมนําเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมประชุม ภายนอก มสธ. 37 26.06 

รวม 142 100.00 

 
 การแปลผลค่าเฉล่ียข้อคําถามที่วัดระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็น ใช้เกณฑ์การแปลผล
ของ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ค้นคืนจาก www.watpon.com/boonchom/05.doc เมื่อ 3 ธันวาคม 2558 

 

ค่าเฉล่ีย   ความหมาย 
4.51-5.00    มากท่ีสุด 
3.51-4.50     มาก
2.51-3.50     ปานกลาง
1.51-2.50            น้อย
1.00-1.50    น้อยท่ีสุด

 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมฯ 
 

 

รายการ 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยนเบน
มาตรฐาน 

ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุม 4.59 .60 
ได้แนวคิดในการต่อยอดการทําวิจัยในอนาคต 4.50 .64 
การบริการ การต้อนรับของเจ้าหน้าท่ี 4.67 .55 
การให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี  4.68 .55 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจฯ 4.61 .04 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
1. เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการพัฒนางานของนักศึกษา ควรจัดเป็นประจํา 
2. การบรรยายในช่วงเช้าดีมาก สนุกได้ความรู้และได้ประโยชน์ 
3. หน่วยงานทํางานเป็นระบบได้รับการช่วยเหลือต้ังแต่เริ่มรับบทความ 
4. ควรจัดสถานที่ให้ถ่ายรูปมากกว่าน้ี 

 
 

 


