
 
ศสพ. RS1-11 

(ประเภทงานวจิัยที่ 6) 

โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/ 2563 

รหสัโครงการ   - 

ผูด้  าเนินการวิจยั  อำจำรยป์ฐวีณก์ร เกษโกมล 

ผูช่้วยนกัวิจยั   นำงวรำภรณ ์ทองดี , อำจำรยท์องใบ จนัสีชำ 

คณะ/สาขาที่ท  าการวิจยั วิทยำศำสตร ์

1. ช่ือโครงการ (ภำษำไทย) ทศันคติต่อพฤติกรรมกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำรของนักศึกษำ

บุคลำกร และผู ้ประกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขตมหำวิทยำลัยรังสิต: 

บรูณำกำรกำรวิจยัปฏิบติักำรกบักระบวนกำรเรียนกำรสอน  

(ภำษำองักฤษ) Attitudes toward the Use of Plastic Foam Food Containers of  

Students, Employees, and Food Sellers on Rangsit University  

Campus: Integration of Action Research and Instructional 

Activities. 

2. ประเภทนกัวิจยั   มีประสบกำรณ ์เคยไดร้บัทุนจำก (ระบุ) สถำบนัวิจยั มรส. 

     หนำ้ใหม ่(ยงัไมเ่คยไดร้บัทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  

 1. วิธีกำรสอน/เทคนิคกำรสอน/กิจกรรมกำรสอน 

2. กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

3. ส่ือกำรเรียนกำรสอนหรือนวตักรรม 

 4. คุณธรรมจริยธรรม 

  5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ กำรบรูณำกำรควำมรู ้

 

4. รายวิชา/สาขาวิชาที่ท  าการวิจยั  ชีวเคมีทัว่ไป (BCH201) พิษวิทยำ (BMS 418)  

พยำธิวิทยำพื้ นฐำน (PAT203)  

และเภสชัวิทยำพื้ นฐำน (PMC 331) 

5. ผูด้  าเนินงานวิจยั 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  ปฐวีณก์ร เกษโกมล (หวัหนำ้โครงกำร) 

     Pataweekorn Ketkomol  

คุณวุฒิ      ปริญญำโท  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำเภสชัวิทยำและพิษวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1431 / 090-595-6699 
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ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  ทศันีย ์ปัญจำนนท ์

     Tadsanee Punjanon 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   รองศำสตรำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำเภสชัวิทยำและพิษวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1461 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  วนัทิกำ เครือน ้ำค ำ 

     Wantika Kruanamkam  

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำเภสชัวิทยำและพิษวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1413 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  สิรินทร ป่ินเวหำ  

     Sirithorn Pinweha 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำเภสชัวิทยำและพิษวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 5159 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  วรำภรณ ์ทองดี  

     Waraporn Tongdee 

คุณวุฒิ      ปริญญำตรี  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำเภสชัวิทยำและพิษวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 5159 
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ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  ทองใบ จนัสีชำ  

     Thongbai Janseecha 

คุณวุฒิ      ปริญญำโท  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำพยำธิชีววิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1456 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  สุกใส จนัสีชำ  

     Suksi Janseecha 

คุณวุฒิ      -  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1456 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  สุทธิพร นำมนำค  

     Sutthiporn Namnak 

คุณวุฒิ      ปริญญำโท  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำพยำธิชีววิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1431 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  รชันก ข ำสิริ  

     Ratchanok Kumsiri 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำพยำธิชีววิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1474 
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ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  บุษบำ พิพิธพร  

     Busaba Pipitaporn 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำพยำธิชีววิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1474 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  อินทิรำ แถมพยคัฆ ์ 

     Intira Thampayak 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำจุลชีววิทยำ 

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1412 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  สมเกียรติ แสงอุไร  

     Somkiat Sangurai 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำสรีรวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1475 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  วชัระ จงสำ  

     Watchara Chongsa 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำสรีรวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1475 
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ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  พิมพว์ิภำ เอ้ือศิลำงมงคล  

     Pimwipa Ueasilamongkol 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำสรีรวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1476 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  อรพรรณ วนขจรไก  

 คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำสรีรวิทยำ  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 1475 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  ชริก ทองดี  

     Charick Tongdee 

คุณวุฒิ      ปริญญำตรี  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   - 

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำชีวเคมี  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 4874 

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  ปำนันท ์กำญจนภมูิ  

     Panan Kanchanaphum 

คุณวุฒิ      ปริญญำเอก  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ผูช้่วยศำสตรต์รำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน    หมวดวิชำชีวเคมี  

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์    02-997-2222 ต่อ 4878 

 

6. สถานที่ท  าการทดลองหรือเก็บขอ้มูล    

 มหำวิทยำลยัรงัสิต  

    



 

  

6 

7. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท  าการวิจยั  

จำกสภำพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลง ท ำใหป้ระชำชนตอ้งกำรควำมสะดวก

รวดเร็ว และมีกำรประกอบอำหำรดว้ยตนเองน้อยลง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัไปพ่ึงรำ้นอำหำรและแผง

ลอยจ ำหน่ำยอำหำร ถึงแมก้ระทรวงสำธรณสุขจะมีกำรส่งเสริม และสนับสนุนใหเ้กิดกำรพฒันำ

รำ้นอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร ใหไ้ดม้ำตรฐำนดำ้นสุขำภิบำล และมีโครงกำรอำหำรสะอำด 

รสชำติอร่อย (Clean Food Good Taste) แลว้ก็ตำมแต่ยงัมีพิษภยัจำกสำรเคมีท่ีปนเป้ือนมำกบั

อำหำรหรือแฝงมำกบัภำชนะบรรจุอำหำร “โฟม” ท่ีนิยมใชก้นัอย่ำงแพร่หลำย เน่ืองจำกสะดวก 

รำคำถูก และหำซ้ือไดง้่ำย จำกงำนวิจยัทั้งในและต่ำงประเทศพบว่ำ เมื่อน ำกล่องโฟม (Potystyrene) 

ไปบรรจุอำหำรท่ีมีควำมรอ้นสูง หรือท่ีมีไขมนั หรือน ้ำมนั จะมีสำรพิษออกมำปนเป้ือนในอำหำร ซ่ึง

เป็นสำรก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง (Corcinogen) ไดแ้ก่ สำรสไตรีน (Styrene) ออกฤทธ์ิท ำใหส้มองมึนงง 

ในผูช้ำยเส่ียงเป็นมะเร็งต่อมลกูหมำกและมะเร็งตับ ในผูห้ญิงเส่ียงเป็นมะเร็งเตำ้นมและมะเร็งตับ 

ส่วนสำรเบนซิน (Benzene) ออกฤทธ์ิท ำลำยไขกระดูก ท ำใหโ้ลหิตจำง และสำรพทำเลท 

(phthalate) เป็นสำรท ำลำยระบบสืบพนัธุ์ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภำพของผูบ้ริโภค และจำกกำร

ส ำรวจปริมำณขยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ ขยะประเภทโฟมมีปริมำณ

เพ่ิมขึ้ นอย่ำงต่อเน่ือง จำก 34 ลำ้นใบ/วนั เป็น 61 ลำ้นใบ/วนั หรือเพ่ิมขึ้ นเฉล่ีย 1 ใบ/คน/วนั 

โดยเฉพำะในเขตเมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่น หรือแหล่งเท่ียวท่องต่ำงๆ จะพบว่ำมีขยะประเภทโฟ

มมำกกว่ำปกติ ซ่ึงโฟมเป็นขยะท่ีมีควำมคงทน และใชเ้วลำในกำรย่อยสลำยประมำณ 450 ปี ซ่ึง

สรำ้งปัญหำในกำรก ำจดั เน่ืองจำกตอ้งใชพ้ลงังำนตน้ทุนกำรก ำจดัสูง เปลืองพ้ืนท่ีฝังกลบ และ

ขบวนกำรก ำจดัโฟม อำจท ำใหเ้กิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส่งผลกระทบต่อประชำชน และภำวะโลกรอ้น

ไดอี้กทำงหน่ึง ดงัน้ันทำงผูว้ิจยั ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรเลิกใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร โดย

เร่ิมต้นจำกกำรปรับกำรใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรของผู ้ประกอบกำรร้ำนขำยอำหำร รอบ

มหำวิทยำลยัรงัสิต จ ำนวนประมำณ 30 รำ้น ใหไ้ดใ้นระดบัท่ีน่ำพอใจ และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบำยดำ้นอำหำรปลอดภยัของรฐั และเป็นประโยชน์แก่ประชำชน  

นอกจำกน้ีทำงกลุ่มผู ้ด ำเนินงำนวิจัยซ่ึงเป็นบุคลำกรภำควิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์

สำขำวิชำวิทยำศำสตรชี์วกำรแพทย ์มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำชีวเคมีทัว่ไป (BCH 201) 

พิษวิทยำ (BMS 418) พยำธิวิทยำพ้ืนฐำน (PAT 203) และเภสชัวิทยำพ้ืนฐำน (PMC 331) เป็น

ตน้ ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ และนักศึกษำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทยจ์ะตอ้งลงทะเบียน

เรียน โดยรำยวิชำดงักล่ำวจะเน้นใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบกำรณต์รงจำกสถำนกำรณจ์ริงใหม้ำกท่ีสุด 

และส ำหรบักำรเรียนกำรสอนวิชำพิษวิทยำ (BMS 418) ในระยะ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำมี “โครงกำรน ำ

ควำมรูสู้่ชุมชน” ท่ีน ำควำมรูจ้ำกกำรเรียนในหอ้งเรียนไปถ่ำยทอดใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนในเขต

จงัหวดัปทุมธำนี โดยศึกษำควำมเป็นพิษต่ำง ๆ เช่น กำรตรวจคุณภำพน ้ำมนัทอดซ ้ำ กำรตรวจหำ

สำรสเตียรอยด์ในยำสมุนไพร ตรวจกำรปนเป้ือนฟอร์มำลิน และตรวจหำสำรไฮโดรควิโนนใน

เคร่ืองส ำอำง เป็นตน้  ดงัน้ันจึงเล็งเห็นว่ำกำรบรูณำกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรกบักระบวนกำรเรียนกำร

สอน จะช่วยน ำทรัพยำกรท่ีมีอยู่ไปบริกำรวิชำกำรแก่บุคคลภำยนอก และเป็นกำรเผยแพร่

ประชำสมัพนัธช่ื์อเสียงของมหำวิทยำลยัอีกดว้ย  
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8. สมมุตฐิานการวิจยั  

 1. คะแนนกำรรบัรูท่ี้ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขต

มหำวิทยำลยัรงัสิต เพิ่มข้ึนหลงัจำกกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละกำรรณรงคข์องนักศึกษำท่ีลงทะเบียน

เรียนในรำยวิชำท่ีจดัใหก้บัผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ 

2. ปริมำณกำรใชภ้ำชนะบรรจุอำหำรของผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขตมหำวิทยำลยัรงัสิต

ลดลงหลงัจำกกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละกำรรณรงคข์องนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำท่ีจดั

ใหก้บัผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ 

3. คะแนนกำรรบัรูท่ี้ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน

ในรำยวิชำเพ่ิมข้ึนหลงัจำกไดด้ ำเนินโครงกำร ฯ 

4. นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ มีคะแนนควำมพึงพอใจในกำรจดักำรเรียนกำร

สอนท่ีบรูณำกำรกบักำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรในระดบัตั้งแต่มำกขึ้ นไปในสดัส่วนมำกกวำ่รอ้ยละ 50 

 

9. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1.ประเมินกำรรบัรูท่ี้ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขต

มหำวิทยำลยัรงัสิต ก่อนและหลงักำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละกำรรณรงคข์องนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน

ในรำยวิชำท่ีจดัใหก้บัผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ 

2.ประเมินกำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขตมหำวิทยำลยัรงัสิตก่อน

และหลงักำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละกำรรณรงคข์องนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำท่ีจดัใหก้บั

ผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ 

3.ประเมินกำรรบัรูท่ี้ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน

ในรำยวิชำก่อนและหลงักำรด ำเนินโครงกำร ฯ 

4.ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำในกำรจดักำรเรียนกำร

สอนท่ีบรูณำกำรกบักำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรหลงัจำกเสร็จโครงกำร 

 

10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั   

1. ผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขตมหำวิทยำลยัรงัสิตมีควำมรูเ้ก่ียวกบักำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำร

เพ่ิมข้ึนหลงักำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละกำรรณรงคข์องนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ 

2. ผู ้ประกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขตมหำวิทยำลัยรังสิตสำมำรถลดปริมำณกำรใชโ้ฟมบรรจุ

อำหำรหลงักำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละกำรรณรงคข์องนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ 

3. นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำควำมรู ้เก่ียวกับกำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรเพ่ิมขึ้ น

หลงัจำกเสร็จโครงกำร   

4. นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำมีควำมพึงพอใจในกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ี

บรูณำกำรกบักำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรหลงัจำกเสร็จโครงกำร 
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11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)   

แนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบบูรณาการ 

ความหมายของการบูรณาการ 

จำกกำรศึกษำเอกสำร และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวำ่มีผูใ้หค้วำมหมำยของค ำ วำ่ บรูณำกำร 

(Integrated) ไวต่้ำง ๆ กนั ดงัน้ี 

ธนำธิป พรกุล (2543) กล่ำวถึง กำรบรูณำกำรวำ่ เป็นกำรทำ ใหเ้กิดควำมสมบรูณห์รือท ำ

ใหเ้ต็ม หน่วยกำรบูรณำกำรจึงหมำยถึง หน่วยควำมรูท่ี้เต็มสมบรูณ์ ซ่ึงหมำยถึง กำรประมวล

รวบรวมควำมรูไ้วใ้นหน่วยเดียวกนั ควำมรูเ้หล่ำน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมำยตำมท่ีก ำหนดไว ้

ในหน่วยน้ัน ๆ หน่วยบรูณำกำรช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภำพควำมเป็นจริงของ กำรใชค้วำมรูใ้นชีวิต

อีกดว้ย 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546) ใหค้วำมหมำยของบรูณำกำรว่ำ เป็นกำรจดักำรศึกษำ

หรือจดัหลกัสตูรและกำรสอนโดยน ำศำสตรต่์ำง ๆ ท่ีมีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัมำผสมผสำนใหเ้กิด

ควำมสมบรูณ ์และท ำใหผู้เ้รียนเกิดประสบกำรณ ์และพฒันำกำรดำ้นควำมคิดท่ีสมบรูณ ์

Jacobs HH และคณะ (1991) กล่ำวว่ำกำรบรูณำกำร คือ ควำมสอดคลอ้งกนัของกำร

เรียนรูใ้นองคป์ระกอบดำ้นจิตพิสยั (Affective domain) และพุทธพิสยั (Cognitive domain) ของแต่

ละบุคคลและกลุ่มคน บำงคนเรียกวำ่ กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นมนุษยชำติ 

Beane, JA (2000) กล่ำวว่ำ บรูณำกำร เป็นกำรเช่ือมโยงควำมรู ้ควำมคิดรวบยอดในวิชำ 

ต่ำง ๆ เขำ้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงอำจเป็นบูรณำกำรทกัษะก็ได้ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดกำรเรียนรูแ้บบองคร์วม

ครอบคลุมดำ้นพุทธพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั กำรเรียนรูแ้บบบรูณำกำรเป็นกำรเรียนรูท่ี้เนน้ 

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง ผูเ้รียนสำมำรถนำ ไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจ ำวนั 

เมื่อพิจำรณำโดยรวมจะเห็นวำ่ ประเด็นท่ีนักวิชำกำร มกักล่ำวถึงกำรบรูณำกำรไวด้งัน้ี 

กำรบรูณำกำรเป็นกำรรวม ระหวำ่งศำสตรต่์ำง ๆ เพ่ือใหเ้กิดองคค์วำมรูแ้บบองคร์วมท่ีสมบรูณ ์

ซ่ึงท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู ้เช่ือมโยง สะทอ้นภำพระหวำ่งควำมเป็นจริงและในชุดกำรสอนไดผู้เ้รียน 

จึงนำไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated learning) 

นักวิชำกำรศึกษำหลำยท่ำน ไดก้ล่ำวถึงควำมหมำยของกำรจดักำรเรียนรูแ้บบบรูณำกำร 

ไวด้งัตวัอยำ่งต่อไปน้ี 

ชญำชล สิริอคัรบญัชำ (2559) กล่ำวว่ำ กำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำร หมำยถึง กำร

สอนเพ่ือจดัประสบกำรณใ์หแ้ก่ผูเ้รียน เพ่ือกำรเรียนรูท่ี้มีควำมหมำย ใหเ้ขำ้ใจลกัษณะควำมเป็นไป

อนัส ำคญัของสงัคม เพ่ือดดัแปลงปรบัปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหเ้ขำ้กบัสภำพชีวิตไดดี้ยิ่งขึ้ น 

จิรำภรณ์ หนูสวสัด์ิ (2554) กล่ำวว่ำ กำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำร หมำยถึง ลกัษณะ

กำรสอนท่ีนำ เอำวิชำต่ำง ๆ เขำ้มำผสมผสำนกนั โดยใชว้ิชำใดวิชำหน่ึงเป็นแกนหลกัและน ำเอำวิชำ

ต่ำง ๆ มำเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัตำมควำมเหมำะสม 

ชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ (2544) กล่ำววำ่ กำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำร หมำยถึง แนวคิด 

และแนวทำงในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรจดักำรศึกษำกบักำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ 

ทั้งในดำ้นจุดมุง่หมำย เน้ือหำกำรจดักิจกรรม ตลอดจนกำรวดัผล ประเมินผลโดยมีเป้ำหมำยส ำคญั 
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สงูสุด เพ่ือกำรแกปั้ญหำและพฒันำคุณภำพชีวิต เน้ือหำวิชำท่ีจดัตอ้งใหส้มัพนัธก์บัประสบกำรณ ์

และวิถีชีวิตจริงของผูเ้รียนเพ่ือใหค้วำมรูน้ั้น ๆ ไปใชป้ระโยชน์ในสถำนกำรณจ์ริงได้ กำรเรียนรูแ้บบ

บรูณำกำร เนน้กำรส่งเสริมใหผู้เ้รียนทำ กิจกรรมร่วมกนั มีกำรใชป้ระสบกำรณต์รงมำแกปั้ญหำ 

กำรเรียนรู ้มีกำรสรำ้งสถำนกำรณท่ี์เรำ้ควำมสนใจ และผูเ้รียนจะหำทำงสนองควำมสนใจของตนเอง

จำกควำมคิดลงมือปฏิบติัเป็นกำรสรำ้งประสบกำรณใ์หม่ 

แนวคิดพ้ืนฐำนในกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำร เกิดจำกแนวคิดของ 

Eyler และคณะ (2001) กล่ำวว่ำ เรำสำมำรถน ำควำมรูต่้ำง ๆ มำเช่ือมโยงควำมคิดรวบยอด 

เน้ือหำวิชำท่ีมีในหลกัสูตรไดห้ลำยวิชำ และกำรเช่ือมโยงจะช่วยใหผู้เ้รียนสำมำรถนำ ประสบกำรณ์

ต่ำง ๆ ท่ีไดร้บักำรเรียนกำรสอนไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ได ้ เน่ืองจำกหลกัสูตร

ส่วนมำก ยงัเป็นหลกัสูตร ท่ีแบ่งแยกควำมรูอ้อกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของหลกัสูตรท่ีเป็นไปท่ี

เน้ือหำสำระ (Subject based curriculum) หลกัสูตรแบบน้ีมีจุดมุ่งหมำยเน้นตำ้นเน้ือหำวิชำ และจดั

กิจกรรมกำรเรียน กำรสอนโดยใหค้วำมส ำคญัท่ีครูผูส้อน ผลท่ีเกิดขึ้ นท ำใหผู้เ้รียนไม่สำมำรถเกิด

กำรใฝ่รูก้ำรเช่ือมโยง กำรพฒันำกระบวนกำรคิดไดไ้ม่สำมำรถท ำใหผู้เ้รียนเกิดควำมเขำ้ใจ ปัญหำ

ของสงัคมท่ีเกิดขึ้ นได ้ เช่น ปัญหำสภำวะแวดลอ้ม ซ่ึงกำรเขำ้ใจและกำรมองเห็นหนทำงในกำร

แกปั้ญหำต่ำง ๆ เหล่ำน้ีไดจ้ะตอ้งใชค้วำมรูจ้ำกหลำยสำขำมำผสมผสำนกนั นอกจำกน้ี กำรปลกูฝัง

นักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะ ท่ีพึงประสงคใ์นดำ้นต่ำง ๆ จะตอ้งอำศยักระบวนกำร วิธีกำรท่ีเหมำะสม

ดว้ยกำรบรูณำกำรทั้งดำ้นควำมรู ้ ควำมคิด และกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัเขำ้ดว้ยกนั จึงจะสรำ้ง

วิธีกำรท่ีเหมำะสมขึ้ นมำได ้ จำกแนวคิดพ้ืนฐำนในกำรพฒันำหลักสูตรไดเ้ห็นควำมส ำคญัของกำร

พฒันำ หลกัสูตรบรูณำกำร และกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนเขำ้ใจเน้ือหำ เกิด

กำรเรียนรู ้จึงตอ้งมีกำรเช่ือมโยงเน้ือหำสำระของแต่ละ สำขำวิชำใหส้มัพนัธก์นั และตอ้งสมัพนัธก์บั

ชีวิตจริงเพ่ือใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนกำรคิด มีกำรคิดเช่ือมโยงกำรเรียนรูทุ้กส่ิงมีควำมสมัพนัธก์นั 

เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ำกประสบกำรณจ์ริงโดยผสมผสำนควำมรู ้ เป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพของ

ผูเ้รียนได ้ อย่ำงเต็มท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูว้ิธีกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต และสำมำรถน ำควำมรูท่ี้ไดไ้ปใชใ้น

ชีวิตจริง อยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเน้นกำรเรียนรู ้แบบองค์รวมของเพ่ือหำ

ประสบกำรณ์มำกกว่ำ กำรเรียนรูแ้บบแยกส่วน ส่งผลใหผู้เ้รียนมองกวำ้งคิดไกลแบบองค์รวม

มองเห็นกระบวนกำร กำรเรียนรูท่ี้เกิดขึ้ นตำมธรรมชำติของผูเ้รียนควำมรูปั้ญหำ และประสบกำรณ์

ต่ำง ๆ เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียน เรียนรูไ้ดใ้นชีวิตประจ ำวนัอยำ่งสมัพนัธก์นั หลกัสตูรบรูณำกำรจึงเป็นส่ิงท่ี 

ช่วยตอบสนองต่อธรรมชำติกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นอยำ่งดี  

สรุปไดว้ำ่ กำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำร หมำยถึง กำรจดักำรเรียนรูท่ี้เช่ือมโยงศำสตร ์

หรือเน้ือหำสำขำวิชำ ต่ำง ๆ ท่ีมีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัมำผสมผสำนเขำ้ดว้ยกนั เพ่ือใหเ้กิด 

ควำมรูท่ี้มีควำมหมำยมีควำมหลำกหลำย และสำมำรถนำ ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจ ำวนั 

หรือสอดคลอ้งกบัวิชำชีพของตนเอง (ทิพเนตร ขรรคท์พัไทย, 2554) 
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ความส าคญัและจุดมุ่งหมายในการพฒันาหลกัสูตรบูรณาการ 

เป็นส่ิงท่ีท ำใหว้ิธีกำรและกระบวนกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติ  ควำมรู ้และ

ประสบกำรณต่์ำง ๆ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูใ้นชีวิตประจ ำวนัไดอ้ย่ำงสมัพนัธก์นั ดงัน้ัน หลกัสูตรบรูณำ

กำรจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดกระบวนกำรเรียนรูต้ำมธรรมชำติของผูเ้ รียนไดเ้ป็นอย่ำงดี ควำมส ำคัญ

และจุดมุง่หมำยในกำรพฒันำ มีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. เพ่ือใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรูเ้ขำ้กบัวิถีชีวิตจริงไดเ้พรำะส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในชีวิตจริงไม่ได้

จ ำกดัวำ่จะเก่ียวขอ้งกบัศำสตรด์ำ้นใดดำ้นหน่ึง จ ำเป็นจะตอ้งใชค้วำมรูแ้ละทกัษะหลำกหลำย 

2. เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดควำมสมัพนัธเ์ช่ือมโยงระหว่ำงควำมคิดรวบยอดในศำสตรต่์ำง ๆ ท ำให้

เกิดกำรเรียนรูท่ี้มีควำมหมำย 

3. ช่วยใหผู้เ้รียนเขำ้ใจถึงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งวิชำต่ำง ๆ เหล่ำน้ีกบัชีวิตจริง 

4. ช่วยขจดัควำมซ ้ำซอ้นของกำรสอนตำมเน้ือหำวิชำต่ำง ๆ ในหลกัสตูร 

5. เพ่ือใหผู้เ้รียนสำมำรถสรำ้งควำมรูด้ว้ยตนเองท่ีเกิดจำกกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีใช้

เป็นหลกัสตูรบรูณำกำร 

6. เป็นกำรเรียนรูท่ี้มีบรรยำกำศเป็นธรรมชำติสอดคลอ้งลบัชีวิตจริง 

7. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกำสประยุกตใ์ชค้วำมคิด ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและทกัษะ

ต่ำง ๆ หลำย ๆ ดำ้นในกำรเรียนรู ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

ขอ้ดีของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรูท่ี้จะนำ ไปใชป้ฏิบติัจริง เน้นสภำพจริง ปัญหำทกัษะต่ำง ๆ ท่ีลงมือ

ปฏิบติัจริงได ้เป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพของผูเ้รียนไดอ้ย่ำงเต็มท่ี ผูเ้รียนไดเ้รียนรูว้ิธีกำรเรียนรูไ้ปตลอด

ชีวิต และน ำควำมรูไ้ปใชใ้นกำรด ำเนินชีวิตไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

2. ผูเ้รียนไดเ้รียนรูเ้น้ือหำในลกัษณะองคร์วม เป็นเน้ือหำสำระท่ีผสมผสำนสำระควำมรูด้ำ้น

ต่ำง ๆ อยำ่งสมดุล ท ำใหผู้เ้รียนมีควำมรูใ้นดำ้นลึกและกวำ้ง ลดควำมช ้ำซอ้น เน้ือหำในแต่ละวิชำ 

3. ช่วยใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรูเ้ขำ้กบัวิถีชีวิตจริงได้ เพรำะส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในชีวิตจริง

จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วำมรูแ้ละทกัษะจำกหลำยสำขำวิชำร่วมกนัแกปั้ญหำ 

4. ส่งเสริมทกัษะและควำมสำมำรถของผูเ้รียนในกำรแกปั้ญหำทั้งผูเ้รียนและผูส้อนรวมทั้ง

สง่เสริมกำรคน้ควำ้วิจยัดว้ย 

5. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรูท่ี้มีบรรยำกำศธรรมชำติสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

6. ผู ้สอนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูท่ี้เน้นผู ้เรียนเป็นส ำคัญเป็น

กระบวนกำรคิด ทักษะแกป้ฏิบติักำรเผชิญสถำนกำรณ์ และสำมำรถน ำควำมรูม้ำประยุกต์ใชใ้น

ชีวิตประจ ำวนัได ้(ทิพเนตร ขรรคท์พัไทย, 2554) 
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แนวคิดและทฤษฎีกา้นการรบัรูข้อ้มูล 

 ความหมายของการรบัรู ้

 กำรรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนกำรท่ีส่ิงมีชีวิตพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจกบัส่ิงแวดลอ้ม 

โดยผ่ำนทำงประสำทสมัผสั กระบวนกำรน้ี เร่ิมตน้จำกกำรท่ีใชอ้วัยวะสมัผัสจำกส่ิงเรำ้ และจดัระบบ

ส่ิงเรำ้ใหมภ่ำยในระบบกำรคิดในสมอง ท ำใหเ้รำทรำบว่ำ ส่ิงเรำ้หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีสมัผัสน้ันคืออะไร

มีควำมหมำยอยำ่งไร มีลกัษณะอยำ่งไร (ชชีูพ อ่อนโคกสงู, 2581) 

 กำรรบัรู ้ คือ กำรสมัผสัท่ีสำมำรถส่ือควำมหมำย เป็นกำรแปล หรือตีควำมแห่งกำรสมัผัสท่ี

ได้รับออกมำเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีมีควำมหมำยอันเป็นท่ีรู ้จักและเข ้ำใจกันในกำรแปล หรือ

ตีควำมหมำยในกำรสมัผัสน้ัน จ ำเป็นท่ีตอ้งใชป้ระสบกำรณ์เดิมหรือควำมจดัเจนแต่หนหลงัแต่หำก

คนเรำไม่มีควำมรูเ้ดิมหรือลืมเร่ืองน้ันไปก็จะไม่มีวนัรบัรูส่ิ้งน้ัน ๆ จะมีก็ เพียงแต่ส่ิงท่ีสมัผัสกบัส่ิงเรำ้

เท่ำน้ัน กระบวนกำรรบัรูจึ้งหมำยถึง กระบวนกำรท่ีคำบเก่ียวระหว่ำงควำมรูสึ้ก ควำมเขำ้ใจ กำรคิด 

กำรเรียนรู ้กำรตดัสินใจ และเป็นกำรแสดงพฤติกรรม (สุภทัรำ เฮงวำณชย,์ 2541) 

 นอกจำกน้ันกำรรบัรู ้เป็นค ำท่ีมีควำมหมำยเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยำ สงัคม และพฤติกรรมกำร

รบัรู ้มีผูใ้หค้วำมหมำย ไวด้งัน้ี 

 กรรณิกำร ์สุวรรณโคตร (2528) ไดก้ล่ำวว่ำ กำรรบัรู ้เป็นกระบวนกำรท่ีบุคคลใชเ้ลือกจดั

ประเภทและแปลควำมหมำยของส่ิงเรำ้จำกส่ิงแวดลอ้มท่ีมำกระตุน้ประสำทรบักำรสมัผัสและพำดพิง

ขอ้มูลท่ีแปลน้ีไปสูก้ำรกระท ำท่ีมีควำมหมำย และยงักล่ำวอีกว่ำกำรรับรูท้ ำใหบุ้คคลตระหนักถึง

ตนเอง บุคคลอ่ืน ส่ิงขิง และเหตุกำรณ์ในส่ิงแวดล้อมในโลกแห่งควำมเป็นจริง กำรรับรู ้ให ้

ควำมหมำย ควำมส ำคญัต่อบุคคลน้ัน และมีอิทธิพลต่อกำรแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มีกำร

รบัรูต่้อส่ิงเรำ้ในสถำนกำรณเ์ดียวกนัไดแ้ตกต่ำงกนัไปตำมประสบกำรณ ์กำลเวลำ ควำมสนใจ ควำม

ตอ้งกำร สภำวะอำรมณ ์เป้ำหมำย สถำนภำพ และบทบำทของตนในครอบครวั ซ่ึงกำรรบัรูแ้ละกำร

แปลควำมหมำยของส่ิงเรำ้ขึ้ นอยู่กับปัจจัยกลำยประกำร เช่น ควำมตั้งใจ ควำมสนใจ ควำมรู ้

ควำมจ ำ ประสบกำรณ ์อำรมณ ์คงวำมคำดหวงั ควำมเช่ือ ทศันคติ สิตปัญญำ และวุฒิภำวะ 

 สุโท เจริญสุข (2520) กล่ำววำ่ กำรรบัรู ้หรือ สญัญำณ คือ กำรรูจ้กัส่ิงต่ำง ๆ สภำพต่ำง ๆ 

ภำวะต่ำง ๆ ท่ีเป็นส่ิงเรำ้มำท ำปฏิกิริยำกบัตวัเรำเป็นกำรแปลอำกำรสมัผัสใหม้ีควำมหมำยขึ้ น เกิด

เป็นควำมรูเ้ฉพำะตวัขึ้ นส ำหรบับุคคลน้ัน ๆ  

 ประดินันท ์อุปรมยั (2521) กล่ำววำ่ กำรรบัรูห้มำยถึง กระบวนกำรท่ีบุคคลรบัสมัผัสส่ิงเรำ้

แลว้ใชป้ระสบกำรณห์รือควำมรูเ้ดิมแปลควำมหมำยของส่ิงเรำ้น้ันท่ีรบัสมัผสัน้ัน 

 เทพนม เมืองแมน (2529) ใหค้วำมหมำยว่ำ กำรรบัรู ้หมำยถึง กระบวนกำรทำงสมอง 

ตีควำม หรือ แปลควำมหมำยขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัผัสของร่ำงกำยกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงเรำ้หรือ

ส่ิงแวดลอ้มเรำสมัผสัน้ันเป็นอะไร มีควำมหมำยอยำ่งไร มีลกัษณะอยำ่งไร  

 พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิและคณะ (2529) กล่ำวว่ำ กำรรับรูเ้ป็นเหตุภำยในจิตใจบุคคล หรือ 

ปรำกฏกำรณ์ทำงจิตในขณะใดขณะหน่ึงโดยปลำยประสำทสัมผัสรับพลังเรำ้เขำ้สู่ระบบประสำท

ส่วนกลำงเพ่ือผสมผสำนใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ ซ่ึงพลงัน้ีเป็นพลงัภำยในและพลงัภำยนอกดว้ย และควำม

เขำ้ใจท่ีเกิดขึ้ นโดยกำรรับรูอ้ย่ำงเดียว เกิดจำกกำรใชสิ้ตปัญญำ กำรคิดจำกกำรรูม้ำกกว่ำกำรใช้

อำรมณแ์ละแรงจงูใจ 
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ความรูท้ัว่ไปเก่ียวโฟม  

ความหมายของโฟม  

โฟม (Foam) เป็นผลิตภณัฑพ์ลำสติกประเภทหน่ึงโดยกำรน ำเม็ดพลำสติกมำเติมสำรเร่งฟู

จ ำพวกไฮโดรคำรบ์อน เช่น เพนเทน ฟรีออน แลว้ใหค้วำมรอ้น จนถึงจุดหน่ึง ซ่ึงสำรเร่งฟูจะเกิดกำร

สลำยตวัเป็นกำ๊ซ พองตวัและแทรกตำมจุดต่ำงๆ ในเน้ือพลำสติก ท ำใหเ้กิดเป็นโพรงท่ีเรียกว่ำ เซลล ์

จำกน้ันน ำมำ รีดอดัเป็นแผ่นโฟมดิบแลว้จึงผ่ำนขัน้ตอนกำรบ่ม โดยใชอุ้ณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส. 

เวลำประมำณ 36 วนั เพ่ือใหโ้ฟมเกิดกำรพองตวัมีควำมนุ่มและยืดหยุ่นอย่ำงถำวร พลำสติกท่ีนิยม

ใชใ้นกำรผลิตโฟมมีหลำยชนิด เช่น พอลิเอทีลีน (PE) พอลิสไตรีน (PS) พอลิยูริเทน (PU) เป็นตน้ 

ชนิดท่ีนิยมท่ีสุด คือ PS ซ่ึงจะ เรียกว่ำ พอลิสไตรีนท่ีขยำยตวัแลว้ (expanded polystyrene) หรือ 

เรียกย่อๆ ว่ำ EPS เน่ืองจำกโฟมมีคุณสมบติัเด่นเหนือวสัดุอ่ืนตรงท่ีมีควำมหนำแน่นต ำ่ มีควำม

ยืดหยุน่ป้องกนักำรซึมผ่ำนของไอน ้ำไดดี้ อีกทั้งขึ้ นรูปใหเ้ป็นรูปทรง ต่ำงๆ ไดง้่ำย ซ่ึงใชเ้งินทุนไม่สูง

มำกนัก ดงัน้ันบรรจุภัณฑโ์ฟมจึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอย่ำงกวำ้งขวำงในปัจจุบนั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ส ำหรบั กำรบรรจุผลิตภณัฑอ์ำหำรต่ำงๆ (ศุภชยั ศรำภยัวำนิช, 2542)  

ชนิดของพลาสติกที่น ามาผลิตโฟม  

ชนิดท่ี 1 PETE ช่ือเต็ม คือ polyethylene terephthalate ethylene เป็นพลำสติกใสใชบ้รรจุ

น ้ำด่ืม น ้ำอดัลม เคร่ืองด่ืม น ้ำผลไม ้น ้ำยำซกัผำ้ น ้ำยำท ำควำมสะอำด และ อำหำรบำงชนิด  

ชนิดท่ี 2 HDPE ช่ือเต็มคือ high density polyethylene เป็นพลำสติกสีทึบ ใชบ้รรจุนมสด น ้ำ

ด่ืม น ้ำยำฟอกขำว น ้ำยำซกัผำ้ แชมพ ูขวดยำ และถุงพลำสติก  

ชนิดท่ี 3 PVC ช่ือเต็มคือ polyvinyl chloride ใชเ้ป็นพลำสติกส ำหรบัห่อหุม้ เชือกพลำสติก 

เป็นขวดบรรจุชนิดบีบ มกัจะใชบ้รรจุน ้ำมนัพืช น ้ำมนัซกัผำ้ น ้ำยำเช็ดกระจก ท่ีใชก้นัมำกคือ ถุงห้ิว 

ท่ีใชใ้ส่ของกนัตำมรำ้นคำ้ ซุปเปอรม์ำเก็ต รำ้นสะดวกซ้ือ  

ชนิดท่ี 4 LDPE ช่ือเต็ม low density polyethylene ใชเ้ป็นถุงห้ิว ใชห้่อหุม้ ขวดพลำสติกบำง

ชนิด และท่ีใชก้นัมำกท่ีสุดก็คือ ถุงเย็นใส่อำหำร ขนม กำแฟเย็น ชำเย็น  

ชนิดท่ี 5 PP ช่ือเต็มคือ polypropylene ใช ้บรรจุภำชนะไซรปั โยเกิรต์ หลอดดูด ขวดนมเด็ก 

ถุงรอ้นใช ้ส ำหรบับรรจุอำหำรรอ้น เช่น ก๋วยเต๋ียว กำแฟรอ้น เป็นถว้ยกำแฟ ชำ ชนิดใชแ้ลว้ท้ิง  

ชนิดท่ี 6 polystyrene เป็นพลำสติกท่ีใชเ้รียกทัว่ไปว่ำโฟม ใชบ้รรจุรองรบักำรกระแทกพวก

อุปกรณ ์ ตูเ้ย็น วิทยุ วิทยุ โทรทศัน์ฯลฯ ในกล่องกระดำษอีกที ใชท้ ำกล่องส ำหรบับรรจุอำหำรท่ี

เรียกวำ่ ขำ้วกล่อง ท่ีใส่ไข ่ถว้ยท่ีใชแ้ลว้ท้ิง ชอ้น สอ้ม มีดพลำสติกท่ีใชแ้ลว้ท้ิง  

ชนิดท่ี 7 polycarbonate ท ำเป็นขวดน ้ำ เหยือกน ้ำ ขวดนม ขวดน ้ำบรรจุ 5 ลิตร ขวดน ้ำ

นักกีฬำ ใชบุ้กระป๋องโลหะส ำหรบัใส่อำหำร เป็นถว้ยใส ชอ้นสอ้ม มีดชนิดใส (Linda D. Nguyen, 

2012)  

รูปแบบบรรจุภณัฑโ์ฟมบรรจุอาหาร  

บรรจุภณัฑโ์ฟมบรรจุอำหำรมีรปูแบบท่ีใชก้นัอยำ่งแพร่หลำย ดงัน้ี (ศุภชยั ศรำภยัวำนิช, 

2542) 

1.ถำดแบน มกัใชบ้รรจุผักผลไมส้ด อำหำรแหง้ อำหำรก่ึงส ำเร็จรูปท่ีจดัเป็นชุดส ำเร็จ เพ่ือ

ควำม สะดวกในกำรปรุง และอำหำรส ำเร็จรูปซ่ึงห่อรดัดว้ยฟิลม์ยืดใสท่ีท ำมำจำกพอลิไวนิลคลอไรด์ 
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เพ่ือ ป้องกนัฝุ่นละออง และช่วยเก็บรักษำควำมสดของอำหำรไวใ้นระยะเวลำสั้นๆ ในขณะจัด

จ ำหน่ำย  

2. ถำดหลุม เช่น ถำดไข่ส ำหรบับรรจุไข่สดเพ่ือกำรขนส่ง ถำดมงัคุดส ำหรบับรรจุมงัคุดเพ่ือ

กำรส่งออก เป็นตน้ ขนำดของหลุมไดร้บักำรออกแบบให  ้ เหมำะกบัรูปร่ำงของผลิตภณัฑท่ี์จะบรรจุ

โดยเฉพำะ เพ่ือใหส้ำมำรถคุม้ครองผลิตภณัฑจ์ำกกำรกระทบกระแทกได ้ 

3. ชำมกลม นิยมบรรจุบะหมี่ส ำเร็จรูปปิดฝำดว้ยพลำสติกประกบเมื่อจะรับประทำนก็

สำมำรถใชช้ำมน้ันเป็นโฟมจึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอย่ำงกวำ้งขวำงในปัจจุบนั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรบั 

กำรบรรจุผลิตภณัฑอ์ำหำรต่ำงๆ  

4.กล่องขนำดเล็กท่ีมีฝำปิด ใชบ้รรจุอำหำรส ำเร็จท่ีเรียกว่ำ “fast food” ซ่ึงจ ำหน่ำยใน

ภัตตำคำรและซุปเปอรม์ำรเ์ก็ตต่ำงๆ ขอ้ดีคือ สำมำรถเก็บ รกัษำควำมรอ้นของอำหำรไดใ้น

ระยะเวลำหน่ึง กล่ำวคือ อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส จะลดลงเป็น 50องศำเซลเซียส ในเวลำ 34 

ชัว่โมง กล่องชนิดน้ีมกัไดร้บักำรออกแบบให  ้ ฝำของมนัปิดล็อกได ้ และมีช่องเล็กๆ ส ำหรบัระบำย

อำกำศเพ่ือใหไ้อรอ้นของอำหำรสำมำรถระบำยออกไปภำยนอก ซ่ึงจะช่วยป้องกนัอำหำรแฉะ  

5. กล่องขนำดใหญ่ท่ีมีฝำปิด เป็นบรรจุภัณฑ์ขนส่งส ำหรับอำหำรท่ีตอ้งกำรเก็บรกัษำ

อุณหภมูิตลอดระยะเวลำกำรขนส่ง เช่น ขำ้วโพดอ่อน อำหำรทะเล ซ่ึงมีกำรใส่น ้ำแข็งลงไปดว้ย  

วสัดุที่สามารถน ามาใชท้ดแทนโฟมได ้ 

พลำสติกชีวภำพ (Bioplastic) พลำสติกชีวภำพเป็นพลำสติกท่ีผลิตขึ้ นจำกวสัดุธรรมชำติ

และสำมำรถย่อยสลำยไดด้ว้ยกระบวนกำรทำงชีวภำพ วสัดุธรรมชำติท่ีน ำมำผลิตเป็นพลำสติก

ชีวภำพมีหลำยชนิดส่วนใหญ่จะไดม้ำจำกพืช เช่น เซลลโูลส (cellulose) คอลลำเจน (collagen) เค

ซีน (casein) พอลิเอสเตอร ์ (polyester) แป้ง (starch) และโปรตีนจำกถัว่ (soy protein) เป็นตน้ 

ซ่ึงแป้งเป็นวสัดุธรรมชำติท่ีนิยมน ำมำผลิตพลำสติกชีวภำพมำกท่ีสุดเพรำะหำไดง้่ำย มีปริมำณมำก

และรำคำถูก เน่ืองจำกสำมำรถผลิตแป้งไดจ้ำกพืชหลำยชนิด เช่น ขำ้วโพด ขำ้วสำลี มนัฝรัง่ มนัเทศ 

มนัส ำปะหลงั เป็นตน้ ส ำหรบัประเทศไทยพืชท่ีนิยมน ำมำใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิตพลำสติกชีวภำพ 

คือ ขำ้วโพดและมนัส ำปะหลงั เน่ืองจำกเป็นผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมีปริมำณมำกและรำคำถูก  

พลำสติกชีวภำพเมื่อย่อยสลำยหมดแลว้จะไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นแก๊สคำรบ์อนไดออกไซด์ และน ้ำ ซ่ึงพืช

สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรเจริญเติบโตและด ำรงชีวิตได ้ปัจจุบนัมีกำรน ำพลำสติกชีวภำพมำใชป้ระโยชน์

ในหลำยๆ ดำ้นดว้ยกนั เช่น  

1. ดำ้นกำรแพทย ์ โดยกำรน ำพลำสติกชีวภำพมำผลิตเป็นวสัดุทำงกำรแพทย์ เช่น ผิวหนัง

เทียม ไหมละลำย อุปกรณป์ระเภทสกรู และแผ่นดำมกระดูกท่ีฝังอยู่ในร่ำงกำยท่ีสำมำรถย่อยสลำย

ไดเ้อง  

2. ดำ้นบรรจุภณัฑเ์พ่ือกำรบริโภค เช่น สำรเคลือบกระดำษส ำหรบัห่ออำหำร หรือแกว้น ้ำ

ชนิดใชแ้ลว้ท้ิง ถุงส ำหรบัใส่ของ ถว้ยหรือถำดย่อยสลำยไดส้ ำหรบับรรจุอำหำรส ำเร็จรูปและอำหำร

จำนด่วน ฟิลม์และถุงพลำสติกย่อยสลำยไดท้ำงชีวภำพส ำหรบัใชใ้ส่ขยะเศษอำหำร  โฟมเม็ดกนั

กระแทก เป็นตน้  
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3. ดำ้นกำรเกษตร นิยมน ำมำผลิตเป็นแผ่นฟิลม์ส ำหรบัคลุมดิน และวสัดุส ำหรบักำรเกษตร 

เช่น แผ่นฟิลม์ป้องกนักำรเติบโตของวชัพืชและรกัษำควำมช้ืนในดิน รวมทั้งถุงหรือกระถำงส ำหรบั

เพำะตน้กลำ้ 

อนัตรายจากการรบัประทานอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟม  

ปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรคำ้อำหำรมกันิยมใชภ้ำชนะส ำเร็จรูปท่ีท ำจำกโฟมทั้งจำน  ถว้ย กล่อง 

ใชบ้รรจุอำหำรปรุงส ำเร็จ เช่น ขำ้วผดั ผดักระเพรำ กระเพำะปลำ ก๋วยเต๋ียว เน่ืองจำกสะดวก ใชง้่ำย 

รวดเร็ว และรำคำถูก กำรน ำภำชนะโฟมมำบรรจุอำหำรรอ้น ตอ้งใชอ้ย่ำงระมดัระวงั หำกโฟมสมัผัส

กบัอำหำรรอ้นจดัเป็นเวลำนำน จะท ำใหเ้สียรูปทรง เกิดกำรหลอมละลำย มีสำรเคมีท่ีอยู่ในเน้ือโฟม 

มองไมเ่ห็นปนเป้ือนออกมำอยูใ่นอำหำร ท ำใหเ้กิดอนัตรำยสะสมอยูใ่นร่ำงกำย โดยสำรเคมีอนัตรำย

มี 3 ตวั ไดแ้ก่  

1.สำรสไตรีน (Styrene) เป็นสำรก่อมะเร็ง เพ่ิมควำมเส่ียงเกิดมะเร็งเตำ้นม และมะเร็งต่อม

ลกูหมำก มีผลต่อสมองและเสน้ประสำท ท ำใหอ้่อนเพลีย หงุดหงิดง่ำย นอนหลบัยำก ระบบฮอรโ์มน

ในร่ำงกำยผิดปกติ ท ำใหม้ี ปัญหำต่อมไทรอยดแ์ละประจ ำเดือนในสตรีผิดปกติ  

2. สำรเบนซิน (Benzene) ซ่ึงเป็นสำรก่อมะเร็งเช่นกนั สำรชนิดน้ีละลำยไดดี้ในน ้ำมนั เมื่อ

เขำ้สู่ร่ำงกำย ท ำใหเ้กิดอำกำรวิงเวียน คล่ืนไส ้ อำเจียน หวัใจเตน้แรง หำกไดร้บัสำรชนิดน้ีเป็น

เวลำนำน ท ำใหเ้ป็นโรคโลหิตจำง เน่ืองจำกสำรเบนซินจะท ำลำยไขกระดูก ท ำใหจ้ ำนวนเม็ดเลือด

ลดลง 

3. สำรพทำเลท (Phthalate) พำทำเลตเป็นสำรเคมีท่ีใชม้ำกในผลิตภณัฑ์ พลำสติก คือสำร

ท่ีท ำใหเ้กิดควำมควำมอ่อนตวัในเน้ือพลำสติก เป็นสำรท่ีมีพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ ท ำใหผู้ช้ำยเป็นหมนั 

หำกเป็นหญิงมีครรภล์กูอำจมีอำกำรดำวน์ซินโดรมและอำยุสั้นได  ้ทั้งน้ี กำรละลำยของสำรเคมีทั้ง 3 

ชนิดน้ี จะมำกนอ้ยขัน้อยูก่บัปัจจยั 3 ประกำร ไดแ้ก่ อุณหภมูิอำหำร ไขมนัในอำหำรและระยะเวลำท่ี

อำหำรสมัผัสกบัภำชนะโฟม โดยเฉพำะอำหำรท่ีมีไขมนัสูง เช่น อำหำรประเภทผัด ทอด จะท ำให้

สำรสไตรีนละลำยออกมำไดม้ำกกวำ่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)  

 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

ชุมำพร รถสีดำ และ ดร. กรรนิกำร ์ฉตัรสนัติประภำ, (2553). เพ่ือประเมินควำมเส่ียงต่อ

อนัตรำยท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรน ำภำชนะบรรจุอำหำรชนิดโฟมโพลิสไตรีนมำใชบ้รรจุอำหำร  นักวิจยั

จึงศึกษำปริมำณสไตรีนโมโนเมอรแ์ละสไตรีนออกไซดท่ี์เคล่ือนยำ้ยออกจำกภำชนะบรรจุอำหำรใน

สถำนกำรณท่ี์แตกต่ำงกนัในเคร่ืองปรุงอำหำร 8 ชนิดและอำหำร 5 ชนิดและวิเครำะหด์ว้ยเคร่ือง 

GC-FID แลว้ค ำนวณระดบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้ นทั้งชนิดควำมเส่ียงท่ีมีระดับกั้นของสำรท่ีก่อพิษ  

(threshold toxicity) และชนิดควำมเส่ียงแบบไม่มีระดบักั้นของปริมำณสำรท่ีก่อพิษ (non-threshold 

toxicity) และพบว่ำค่ำ margin of safety จำก สไตรีนโมโนเมอรอ์ยู่ระหว่ำง 58.05 ถึง 289.15 

(อำ้งอิงค่ำปลอดภยั = 0.2 mg/kg-day, U.S.EPA 1994) ซ่ึงมีค่ำสูงมำกและควำมเส่ียงในกำรเกิด

มะเร็งจำกสไตรีนออกไซดอ์ยู่ระหว่ำง 2.40 ×  10-6 ถึง 1.22 ×  10-5 ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงค่อนขำ้ง

สงูดงัน้ันเพ่ือหลีกเล่ียงโอกำสเกิดอนัตรำย ประชำชนจึงสมควรหลีกเล่ียงกำรรบัประทำนอำหำรบรรจุ

กล่องโฟมเท่ำท่ีจะสำมำรถหลีกเล่ียงได ้ 
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Melski, K,et al,(2003). ศึกษำกำรเกิดโรคไม่ติดต่อและโรคมะเร็ง ในคนงำนท่ีสมัผัสกบัส

ไตรีนในอุตสำหกรรมพลำสติกท่ีประเทศเดนมำรก์ทั้งหมด 26,610 คนจำก 386 บริษัทผลิต

พลำสติกและ 14.293 คนงำนท่ีไม่ไดส้มัผัสกบัสำรสไตรีนจำกอุตสำหกรรมท่ีคลำ้ยคลึงกนัตำมมำ

ในปี 1970-1990 อุตสำหกรรมน้ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะดว้ยสภำวะของกำรสมัผัสกบักำรเขม้ขน้สูง

ของสไตรีน อุบติักำรณก์ำรเกิดโรคมะเร็งท่ีเมื่อเทียบกบัอตัรำกำรเจ็บป่วยแห่งชำติ ผลรวมของกำร

เสียชีวิต 3,031 และ 1,134 คน จำกกำรวินิจฉยั ไดร้บัรำยงำนกำรป่วยเป็นโรคมะเร็งในคนงำน

บริษัทอุตสำหกรรมพลำสติก ถึง 50% หรือมำกกว่ำ อตัรำส่วนของแรงงำน อตัรำกำรตำยเพ่ิมขึ้ น

จำกโรคระบบประสำท (เสน้โลหิตตีบ,โรคเส่ือมพำรกิ์นสนัช่วงควำมเช่ือมัน่ 95% (0.9-38) และ

อตัรำกำรเพ่ิมของกำรเกิดโรคมะเร็งตบัอ่อน 95% (l1.145) ก็พบว่ำ โรคท่ีเกิดขึ้ นทั้งสองประเภท

เพ่ิมขึ้ น นอกจำกน้ีในหมู่คนงำนท่ีรบัสำรสไตรีนในระยะยำวกว่ำ10ปี ใน 1960 ไม่พบกำรเจ็บป่วย

ดว้ยโรครำ้ยแรงอ่ืนเลย นอกจำกมะเร็ง สรุปผลกำรวิจยัจะตอ้งมีควำมระมดัระวงัควำมเส่ียงในบริษัท

อุตสำหกรรมพลำสติกจะตอ้งไดร้บัควำมสนใจยิ่งขึ้ น  

Lickly, TD,et al.(1995) กงัวลถึงกำรเติมแต่งสำรในพลำสติก ท่ีคนส่วนใหญ่ก ำลงัเผชิญเช่น 

phthalates, Bisphenol A ,polybrominated diphenyl อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพของมนุษยท่ี์

ส ำคญัในกำรศึกษำทำงระบำดวิทยำ ควำมเส่ียงต่ออวยัวะสืบพนัธ์เพศหญิง เมื่อไดร้บัสำรพิษใน

ระหว่ำงและหลงักำรตั้งครรภ์ หำกไดร้บัในปริมำณเขม้ขน้ จะท ำใหต้วัอ่อนไม่แข็งแรงและผิดปกติ

หลงัคลอด จึงมีควำมตอ้งกำรท่ีจะศึกษำมำกขึ้ นในดำ้นผลกระทบต่อสุขภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำรเติม

แต่งพลำสติก  

วิไลวรรณ สิริอรรถ, 2557 เรำใชโ้ฟมในชีวิตประจ ำวนัโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบรรจุภณัฑอ์ำหำร

ท่ีใชแ้ลว้ท้ิง มนัถูกใชท้ัว่ไปจนคิดว่ำมนัมีควำมปลอดภยัโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแทบจะไม่มีข่ำวใด ๆ ใน

ส่ือท่ีเก่ียวกบัอนัตรำยของโฟม แต่ไม่มีข่ำวไม่ไดห้มำยควำมว่ำไม่มีกำรศึกษำ โดยกำรท ำวิจยัไดร้บั

กำรด ำเนินกำรทั ่วโลกและมีรำยงำนนับไม่ถ้วนเก่ียวกับผลกระทบด้ำนลบของวัสดุน้ีทั้ งใน

สภำพแวดลอ้มและสุขภำพ โดยเฉพำะประชำกรในประเทศ สิงคโปรส์่วนใหญ่จะไมต่ระหนักถึงปัญหำ

น้ีและไม่ทรำบควำมรุนแรงของมัน ผู ้วิจัยรูสึ้กว่ำเป็นเวลำอันสมควรแลว้ในกำรสรำ้งกำรรับรู ้

บำงอยำ่งและสรำ้งเลือกใหมข่องตวัเอง เพ่ือหลีกเล่ียงฆำตกรเงียบจำกโฟม  

จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวำ่ ภำชนะโฟม มีสำรพิษซ่อนอยู่ ซ่ึง 

สำรพิษเหลำ่น้ันสำมำรถถ่ำยเทลงสู่อำหำรได ้หำกใชไ้มถู่กวิธี ถึงแมจ้ะมีกฎหมำยออกมำควบคุมกำร

ผลิต แต่ก็ยงัมีกำรใชอ้ยำ่งแพร่หลำย ดว้ยควำมสะดวกสบำยและรำคำไม่แพงนักท ำใหภ้ำชนะโฟมยงั

ไดร้บัควำมนิยมอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงกำรศึกษำควำมเส่ียงในกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร ตำมแบบ

แผนควำมเช่ือสุขภำพ ถือเป็นส่ิงท่ีควรไดร้บักำรศึกษำอย่ำงจริงจงั เพ่ือต่อยอดในกำรพฒันำและ

แกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
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12. ระเบียบวิธีวิจยั  

1. ระเบียบวิธีวิจัย กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรโดยใหนั้กศึกษำทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียน 4 

รำยวิชำ ไดแ้ก่ รำยวิชำชีวเคมีทัว่ไป (BCH201) พิษวิทยำ (BMS 418) พยำธิวิทยำพ้ืนฐำน 

(PAT203) และเภสัชวิทยำพ้ืนฐำน (PMC 331) จ ำนวนนักศึกษำประมำณ 55 คน เป็นผู ้

ด ำเนินงำนหลงัจำกไดเ้ขำ้เรียนในรำยวิชำ ซ่ึงจะมีกำรใหค้วำมรูท่ี้ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรใชภ้ำชนะบรรจุ

อำหำรและลักษณะกำรท ำงำนวิจัยเชิงปฏิบัติกำร ทั้งน้ีนักศึกษำจะไดร้ับกำรประเมินกำรรับรู ้ท่ี

ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำรก่อนเรียน และหลงัด ำเนินโครงกำรเสร็จ กำรด ำเนิน

โครงกำรโดยนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนมี 3 ระยะ ไดแ้ก่  

(1) กำรส ำรวจกำรรบัรูท่ี้ถูกตอ้งเก่ียวกบักำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำรและปริมำณ 

กำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขตมหำวิทยำลัยรังสิต แบบสอบถำมท่ีใชไ้ป

พฒันำเป็นแบบเก็บขอ้มลูออนไลน์ในกลุ่มตวัอยำ่ง โดยใชอุ้ปกรณส่ื์อสำรเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มลู 

ขอ้มูลจะถูกจัดเก็บผ่ำนกูเก้ิลฟอร์มและแปลงเขำ้สู่โปรแกรมวิเครำะห์ทำงสถิติเชิงพรรณนำ  คือ 

ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน รอ้ยละ และหำควำมสมัพนัธโ์ดยใชส้ถิติอำ้งอิง และน ำเสนอใน

รูปกรำฟและแผนภูมิ สถำนท่ีใชใ้นกำรสุ่มตวัอย่ำงและเก็บขอ้มลู คือ สถำนท่ีต่ำง ๆ ในบริเวณ

มหำวิทยำลยัรงัสิต เช่น อำคำรวิทยำศำสตร์ อำคำรพระพิฆเนศ อำคำรหอพกั  และ รำ้นคำ้บริเวณ

รอบ ๆ มหำวิทยำลยั เป็นตน้ 

(2) กำรจดัอบรมและรณรงคก์ำรลด เลิกกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำรของ 

ผูป้ระกอบกำรรำ้นขำยอำหำร  

(3) กำรประเมินผลลพัธ ์(ประเมินกำรรบัรูฯ้และปริมำณกำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำร 

ของผูป้ระกอบกำรรำ้นขำยอำหำร) นอกจำกน้ีเมื่อเสร็จส้ินโครงกำรฯ นักศึกษำท่ีเรียนจะไดร้ับกำร

ประเมินควำมพึงพอใจในกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีบรูณำกำรกบักำรวิจยัเชิงปฏิบติัของรำยวิชำ โดย

ใชแ้บบประเมินควำมพึงพอใจท่ีทีมนักวิจยัพฒันำขึ้ น 

2. กลุ่มตวัอย่ำงเป้ำหมำยของโครงกำรวิจยั (หลกั) ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรรำ้นขำยอำหำรใน

มหำวิทยำลยัรงัสิตทุกรำยท่ียินดีเขำ้ร่วมโครงกำร ซ่ึงมีจ ำนวนประมำณ 30 รำ้นคำ้ กลุ่มตวัอย่ำง

เป้ำหมำยของโครงกำรวิจยั (รอง) ไดแ้ก่ นักศึกษำทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนใน 4 รำยวิชำ เป็นผูเ้ก็บ

ขอ้มลู โดยจะเก็บขอ้มลูก่อนและหลงัด ำเนินโครงกำรจำกแบบสอบถำมและกำรสมัภำษณ ์(โดยเฉล่ีย

นักศึกษำ 1-2 คน จะสอบถำมผูป้ระกอบกำรรำ้นขำยอำหำร 1 รำ้นคำ้) ภำยในระยะเวลำ 2 เดือน 

(ประมำณเดือนตุลำคม – เดือนพฤศจิกำยน 2563) 

3. วิเครำะหห์ำปริมำณสำรสไตรีนจำกภำชนะโฟมบรรจุอำหำร โดยจะท ำกำรตรวจวิเครำะห์

จำกกำรน ำภำชนะโฟมบรรจุอำหำรมำท ำกำรย่อยดว้ยน ้ำรอ้นท่ีอุณหภูมิประมำณ 50-60 องศำ

เซลเซียส จำกน้ันท ำกำรเก็บตวัอยำ่งสำรท่ีเกิดข้ึนเพ่ือไปท ำกำรวดัหำปริมำณสำรสไตรีนเปรียบเทียบ

กบัสำรสไตรีนมำตรฐำนดว้ยเคร่ือง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซ่ึงขั้นตอน

ดงักล่ำวน้ีจะท ำกำรส่งตรวจท่ีศนูยเ์คร่ืองมือวิจยัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรงัสิต 
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4. เคร่ืองมือเก็บขอ้มลูในกำรวิจยั มี 2 ชุด  

โดยเป็นแบบสอบถำมทั้ง 2 ชุด ซ่ึงอยู่ในระหว่ำงกำรยื่นขออนุมัติจำกคณะกรรมกำร

โครงกำรจริยธรรมกำรวิจยัในคน  

ชุดแรก เป็นแบบสอบถำมหรือสมัภำษณ์ ส ำหรบัผูป้ระกอบรำ้นขำยอำหำร ซ่ึงผูว้ิจยัอำ้งอิง

มำจำกผลงำนวิจัยท่ีของวิไลวรรณ สิริอรรถ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี 

พ.ศ.2557 ซ่ึงผ่ำนผูเ้ช่ียวชำญอนุมติั โดยแบ่งออกเป็น 7ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป จ ำนวน 6 ขอ้  

 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมกำรรบัรูค้วำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร จ ำนวน 10 ขอ้  

ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ ใช่ ไมใ่ช่ ไมท่รำบ จ ำนวน 10 ขอ้ โดยค่ำคะแนน

อยูร่ะหวำ่ง 0 - 30 คะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน คือ  

ตอบถูก 1 คะแนน  

ตอบผิด 0 คะแนน  

ไมท่รำบ 0 คะแนน  

หำรดว้ยจ ำนวนขอ้จะไดพิ้สยัคะแนนท่ีแทจ้ริง คือ 0-10 คะแนน ไดค้ะแนนตำมเกณฑ์

แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 

คะแนน 6.68 – 10.01 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูค้วำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร

ใชโ้ฟมในระดบัสูง  

คะแนน 3.34 –6.67 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูค้วำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรใช้

โฟมในระดบัปำนกลำง  

คะแนน 0.00 – 3.33 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูค้วำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร

ใชโ้ฟมในระดบัต ำ่  

 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมกำรรบัรูค้วำมรุนแรงของกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุ จ ำนวน 6 ขอ้  

ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ ใช่ ไมใ่ช่ ไมท่รำบ จ ำนวน 6 ขอ้ โดยค่ำคะแนนอยู่

ระหวำ่ง 0 - 24 คะแนน เกณฑก์ำรใหค้ะแนน คือ  

ตอบถูก 1 คะแนน  

ตอบผิด 0 คะแนน  

ไมท่รำบ 0 คะแนน  

หำรดว้ยจ ำนวนขอ้จะไดพิ้สยัคะแนนท่ีแทจ้ริง คือ 0-6.00 คะแนน คะแนนแบ่งตำมเกณฑ์

เป็น 3 ระดบั คือ  

คะแนน 4.01 – 6.00 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูค้วำมรุนแรงของกำรใช้

โฟมในระดบัสงู  

คะแนน 2.01 – 4.00 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูค้วำมรุนแรงของกำรใช้

โฟมในระดบัปำนกลำง  
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คะแนน 0.00 – 2.00 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูค้วำมรุนแรงของกำรใช้

โฟมในระดบัต ำ่  

 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมกำรรบัรูถึ้งประโยชน์ของกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุ จ ำนวน 6 ขอ้  

ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย

อยำ่งยิ่ง จ ำนวน 6 ขอ้ เกณฑก์ำรใหค้ะแนน คือ  

ตวัเลือก   คะแนนขอ้ค ำถำมเชิงลบ   คะแนนขอ้ถำม

เชิงบวก  

เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง   1     4 

เห็นดว้ย    2     3  

ไมเ่ห็นดว้ย    3     2  

ไมเ่ห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง   4     1  

หำรดว้ยจ ำนวนขอ้จะไดพิ้สยัคะแนนท่ีแทจ้ริง คือ 1-24คะแนน ไดค้ะแนนตำมเกณฑ์

แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  

คะแนน 16.34 – 24.00 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูถึ้งประโยชน์ของกำรใช้

ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรใหน้อ้ยลงในระดบัสงู  

คะแนน 8.67 – 16.33 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูค้วำมถึงประโยชน์ของ

กำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำรใหน้้อยลงในระดบัปำนกลำง  

คะแนน 1.00 – 8.66 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูถึ้งประโยชน์ของกำรใช้

ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรใหน้อ้ยลงในระดบัต ำ่  

 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถำมกำรรบัรูอุ้ปสรรคต่อกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร จ ำนวน 5 ขอ้  

ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย

อยำ่งยิ่ง จ ำนวน 6 ขอ้ เกณฑก์ำรใหค้ะแนน คือ  

ตวัเลือก   คะแนนขอ้ค ำถำมเชิงลบ   คะแนนขอ้ถำม

เชิงบวก  

เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง   1     4  

เห็นดว้ย    2     3  

ไมเ่ห็น     3     2  

ไมเ่ห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง   4     1  

 

น ำมำหำรดว้ยจ ำนวนขอ้จะไดพิ้สยัคะแนนท่ีแทจ้ริง คือ 1 – 24 คะแนน ไดค้ะแนนตำม

เกณฑแ์บ่งเป็น 3 ระดบั คือ 

คะแนน 16.34 – 24.00 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูอุ้ปสรรคต่อกำรใช้

ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรในระดบัสงู  
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คะแนน 8.67 – 16.33 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูอุ้ปสรรคต่อกำรใช้

ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรในระดบัปำนกลำง  

คะแนน 1.00 – 8.66 คะแนนถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูอุ้ปสรรคต่อกำรใช้

ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรในระดบัต ำ่  

ส่วนท่ี 6 แบบสอบถำมกำรรบัรูส่ิ้งชกัน ำไปสู่กำรใชภ้ำชนะท่ีท ำจำกโฟมบรรจุ จ ำนวน 6 ขอ้  

ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ ทรำบ ไมท่รำบ ไมแ่น่ใจ จ ำนวน 5 ขอ้ เกณฑก์ำร

ให ้คะแนน คือ  

ทรำบ 1 คะแนน  

ไมท่รำบ 0 คะแนน  

ไมแ่น่ใจ 0 คะแนน  

หำรดว้ยจ ำนวนขอ้จะไดพิ้สยัคะแนนท่ีแทจ้ริง คือ 0 – 5คะแนน ไดค้ะแนนตำมเกณฑ์

แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  

คะแนน 3.34 – 5.00 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูส่ิ้งชกัน ำไปสู่กำรใชภ้ำชนะ

ท่ีท ำจำกโฟมในระดบัสงู  

คะแนน 1.67 –3.33 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูส่ิ้งชกัน ำไปสู่กำรใชภ้ำชนะ

ท่ีท ำจำกโฟมในระดบัปำนกลำง  

คะแนน 0.00 – 1.66 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีกำรรบัรูส่ิ้งชกัน ำไปสู่กำรใชภ้ำชนะ

ท่ีท ำจำกโฟมในระดบัต ำ่  

 

ส่วนท่ี 7 แบบสอบถำมควำมเช่ือมัน่ในกำรท่ีจะท ำใหส้ ำเร็จ จ ำนวน 6 ขอ้  

ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย

อยำ่งยิ่ง จ ำนวน 6 ขอ้ เกณฑก์ำรใหค้ะแนน คือ 

ตวัเลือก   คะแนนขอ้ค ำถำมเชิงลบ   คะแนนขอ้ถำม

เชิงบวก  

เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง   1     4  

เห็นดว้ย    2     3  

ไมเ่ห็น     3     2  

ไมเ่ห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง   4     1  

น ำมำหำรดว้ยจ ำนวนขอ้จะไดพิ้สยัคะแนนท่ีแทจ้ริง คือ 1 – 24 คะแนน ไดค้ะแนนตำม

เกณฑแ์บ่งเป็น 3 ระดบั คือ  

คะแนน 16.34 – 24.00 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีควำมเช่ือมัน่ท่ีจะท ำใหส้ ำเร็จใน

ระดบัสงู  

คะแนน 8.67 – 16.33 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีควำมเช่ือมัน่ท่ีจะท ำใหส้ ำเร็จใน

ระดบัปำนกลำง  

คะแนน 1.00 – 8.66 คะแนน ถือวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีนิสิตมีควำมเช่ือมัน่ท่ีจะท ำให้

ส ำเร็จในระดบั 
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ชุดท่ีสอง เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจดักำรเรียนกำรสอนบรูณำกำรงำนวิจยัเชิง

ปฏิบติักำร ส ำหรบันักศึกษำท่ีลงทะเบียนในรำยวิชำ โดยลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ

ตำมระดบัควำมพึงพอใจ จ ำนวน 10 ขอ้ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบทำ้ยบท เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

คือ 

ตวัเลือก    คะแนน  

มำกท่ีสุด    5       

มำก     4       

ปำนกลำง    3      

นอ้ย     2      

นอ้ยท่ีสุด   1  

 

5. กำรน ำผลกำรศึกษำท่ีไดม้ำเสนอในรปูแบบบทควำมวิชำกำรผ่ำนวำรสำรพฒันำกำรเรียน

กำรสอน มหำวิทยำลยัรงัสิต (Journal of Rangsit University: Teaching & Learning) นอกจำกน้ันจะ

น ำเสนอในรปูแบบมลัติมีเดีย เสนอผ่ำนทำงเว็บไซด์ของคณะวิทยำศำสตร ์และเผยแพร่ผ่ำนทำงช่อง 

You tube Channel โดยขัน้ตอนดงักล่ำวจะตอ้งอำศยัผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นเทคโนโลยีเขำ้มำช่วยในกำร

น ำเสนอผลงำน  

 

13. ขอบเขตของการวิจยั  

สมมติฐำนกำรวิจยั กำรจดักิจกรรมกำรรณรงคแ์บบมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วนเป็นวิธีกำรหน่ึง

ท่ีส ำคญัในกำรปลุกจิตส ำเพ่ือใหทุ้กคนตระหนึกถึงอนัตรำยจำกกำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรและท่ีส ำคญั

ช่วยรกัษำส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหำขยะท่ีจะเกิดขึ้ น ทั้งน้ีภำยหลงักำรด ำเนินโครงกำรแลว้เสร็จ ค่ำ

รอ้ยละปริมำณกำรใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร ในบริเวณมหำวิทยำลยัรงัสิต 

ควรลดลง และค่ำรอ้ยละระดับคะแนนทัศนคติเก่ียวกบักำรเลิกใชโ้ฟมบรรจุอำหำรของนักศึกษำ 

บุคลำกร ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร ในบริเวณมหำวิทยำลยัรงัสิต ควรเพ่ิมข้ึน 

 

14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  

สิงหำคม  จดัท ำขอ้เสนอโครงกำร และขอจริยธรรมกำรวิจยัในคน ทดสอบควำม 

เท่ียงตรง ควำมน่ำเช่ือถือของแบบสอบถำม  

ตุลำคม  เตรียมค ำถำม แบบมีโครงสรำ้ง จดัประชุม อบรม ทีมงำน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

พฒันำ ระบบกำรกรอกขอ้มลูออนไลน์ กำรประมวลและแสดงผลออนไลน์ 

และเร่ิมเก็บขอ้มลู  

พฤศจิกำยน  วิเครำะหผ์ลในหอ้งปฏิบติักำร  เดินขบวนรณรงค ์ 

มกรำคม  สรุป เตรียมจดัประชุม รำยงำนผลในวนั แลกเปล่ียนเรียนรู ้ 

มีนำคม  ส่งรำยงำนฉบบัสมบรูณ ์
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15. งบประมาณ 

รายการ ราคา 

(บาท) 

1. หมวดค่ำตอบแทน  

1.1 ผูช่้วยนักวจิยั ระดบัปริญญำตรี 1 คน x 1 เดือน  

 

7,000 

2. ค่ำวสัดุและสำรเคมี 

2.1 พฒันำเว็บเก็บขอ้มลู  

2.2 ค่ำจดัท ำ มลัติมีเดีย ผลกำรศึกษำ เสนอทำงเว็บไซด ์= 10,000 บำท  

2.3 ค่ำจดัท ำ Info graphic เสนอทำงเว็บไซด ์= 10,000 บำท  

2.4 ค่ำส ำเนำเอกสำร 100* 20 = 2,000 บำท  

2.5 ค่ำตรวจวิเครำะหห์ำสำรสไตรีน (Styrene) (จ ำนวน 50 ตวัอยำ่งๆ ละ 600 บำท) เป็นเงิน 

30,000 บำท 

2.6 ค่ำซื้ อสำรมำตรฐำนสำรสไตรีน (Styrene) จ ำนวน 1 ตวัอยำ่ง เป็นเงิน 10,000 บำท 

62,000 

3. หมวดค่ำใชส้อย  

3.1 ค่ำจดัท ำแบบสอบถำม 200 ชุด x 20 บำท  

3.2 ค่ำจำ้งประมวลผลและวิเครำะหข์อ้มลู เหมำจ่ำย  

3.3 ค่ำจำ้งพิมพง์ำน ส ำเนำเน้ือหำ และเขำ้เล่ม เหมำจ่ำย  

3.4 ค่ำพฒันำเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

3.5 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด (เหมำยจ่ำย)  

 

4,000 

3,000 

5,000 

5,000 

1,000 

รวมเป็นเงินท่ีหวัหนา้โครงการไดร้บั 87,000 

4. อื่นๆ (จ่ำยในนำม ศสพ. รวม 26,000 บำท)  

4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวจิยั 2 ท่ำน  

*4.2 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงกำรวิจยัและเล่มวิจยัสมบรูณ์  

4.3 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ  

4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวจิยัท่ีเสร็จสมบรูณ์(จ่ำยหวัหน้ำโครงกำร)  

4.5 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเผยแพร่และนำเสนอผลงำนวิจยั  

 

2,000 

3,000 

200 

5,000 

10,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 107,200 
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แบบสอบถามงานวิจยั (ส าหรบัผูป้ระกอบการรา้นคา้) 

โครงการ ทศันคตติอ่พฤติกรรมการใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหารของนักศึกษาบุคลากร และ

ผูป้ระกอบการรา้นคา้ ในเขตมหาวิทยาลยัรงัสิต: บูรณาการการวิจยัปฏิบตักิารกบักระบวนการ

เรียนการสอน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล  

ค าช้ีแจง แบบสอบถาม : โปรดเติมเคร่ืองหมำย     หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน

มำกท่ีสุด และกรอกขอ้ควำมลงในช่องวำ่งใหส้มบรูณ์ 

1.) เพศ  ( ) ชำย   ( )  หญิง   

2. ) อายุ …………………ปี  

3. ) อาชีพ    ( )  นักศึกษำ     ( ) บุคลำกร  ( ) ผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ในเขตมหำวิทยำลยัรงัสิต 

4. ) รายไดท้ี่ไดร้บัเฉล่ียต่อเดือน  

( )  ต ำ่กวำ่ 3,000 บำท  ( )  3,001 – 5,000 บำท  

( )  5,001 – 8,000 บำท  ( )  มำกวำ่ 8,000 บำท  

6.) สถานที่พกัอาศยัปัจจุบนั  ( )  บำ้น  ( )  คอนโด/อพำรท์เมน้ท ์ 

( )  หอพกัใน  ( )  หอพกันอก 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรบัรูอ้นัตรายที่เกิดจากการใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร  

ค าช้ีแจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรูสึ้ก ควำมคิดเห็น ควำมเช่ือ กำรกระท ำ 

ตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

ใช่ หมำยถึง ขอ้ควำมในประโยคน้ันมีควำมถูกตอ้งตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน  

ไมใ่ช่ หมำยถึง ขอ้ควำมในประโยคน้ันไมม่ีควำมถูกตอ้งตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน  

ไมท่รำบ หมำยถึง ท่ำนไมม่ีควำมคิดเห็นต่อขอ้ควำมในประโยคน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1.อำหำรท่ีบรรจุในภำชนะโฟมสำมำรถน ำเขำ้ช่องแช่แข็งได ้    

2. กำรใชถุ้งพลำสติกรองกน้ภำชนะโฟมก่อนบรรจุอำหำรจะช่วยให้

ปลอดภยัยิ่งขึ้ น  

   

3. กำรบรรจุอำหำรรอ้นใส่กล่องโฟม ท ำใหส้ำรพิษในภำชนะโฟมละ

ลำยลงสู่อำหำรได ้ 

   

4. กำรรบัประทำนอำหำรจำกภำชนะโฟมติดต่อกนัยำวนำนอำจท ำให้

เกิดกำรสะสมของสำรพิษในร่ำงกำย  

   

5. ถำ้รบัประทำนอำหำรกล่องท่ีบรรจุในกล่องโฟมทุกวนั วนัละอยำ่ง

นอ้ย 1 มื้ อ ติดต่อกนัเป็นเวลำ 10 ปี จะมีโอกำสเส่ียงเป็นมะเร็งสูง

กวำ่คนปกติถึง 6 เท่ำ  

   

6.กำรบรรจุอำหำรประเภทผดั ทอด หรืออำหำรท่ีมีส่วนผสมของน ้ำ

มนัในภำชนะโฟม จะท ำใหส้ำรพิษจำกกล่องโฟมละลำยลงสู่อำหำร  

   

7.ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรสำมำรถก ำจดัไดด้ว้ยวิธีกำรเผำในท่ีแจง้     

8.ภำชนะโฟมบรรจุอำหำรท่ีใชแ้ลว้สำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หมไ่ด ้    

9.อำหำรขณะบรรจุในกล่องโฟมสำมำรถน ำไปอุ่นในเตำไมโครเวฟได ้    

10.อำหำรจ ำพวกก๋วยเต๋ียวขณะบรรจุในภำชนะโฟมหำกบริโภค

ลกัษณะแบบน้ีซ ้ำ ๆ จะส่งผลอนัตรำยต่อร่ำงกำย  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรบัรูอ้นัตรายของการใชภ้าชนะโฟมบรรจุ  

ค าช้ีแจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรูสึ้ก ควำมคิดเห็น ควำมเช่ือ กำรกระท ำ 

ตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1.ในภำชนะโฟมมี สำรสไตรีน (Styrene) เป็นสำรก่อมะเร็ง     

2. ในภำชนะโฟมมีสำรสไตรีน (Styrene) มีผลกระทบต่อกำรท ำงำน

ของระบบประสำทส่วนกลำงและระบบประสำทส่วนปลำย  

   

3. ในภำชนะโฟมมีสำรเบนซีน (Benzene) สำมำรถละลำยไดดี้ในน ้ำ

มนั เมื่อเขำ้สู่ร่ำงกำย จะส่งผลใหเ้กิดอำกำรวิงเวียน คล่ืนไส ้อำเจียน  

   

4. ในภำชนะโฟมมีสำรพทำเลท (Phthalete) ซ่ึงมีกระทบต่อระบบ

ทำงเดินอำหำร เมื่อไดร้บัสำรเขำ้สู่ร่ำงกำย จะท ำใหเ้กิดอำกำร คล่ืนไส ้

อำเจียนและปวดทอ้งอยำ่งรุนแรง  

   

5.ในภำชนะโฟมมี สำรเบนซีน (Benzene) ท่ีช่วยกระตุน้กำรสรำ้งไข

กระดกู ท ำใหจ้ ำนวนเม็ดเลือดมีปริมำณเพ่ิมข้ึน  

   

6.ควนัจำกกำรเผำก ำจดัภำชนะโฟมไมก่่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม     
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการลดปริมาณการใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร  

ค าช้ีแจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรูสึ้ก ควำมคิดเห็น ควำมเช่ือ กำรกระท ำ 

ตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยแต่ละขอ้ค ำตอบมีควำมหมำย ดงัน้ี  

เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง หมำยถึง ขอ้ควำมในประโยคน้ันตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด  

เห็นดว้ย หมำยถึง ขอ้ควำมในประโยคน้ันตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน  

ไมเ่ห็นดว้ย หมำยถึง ขอ้ควำมในประโยคน้ันไมต่รงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ไมเ่ห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง หมำยถึง ขอ้ควำมในประโยคน้ันไม่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนเลย  

 

 

ค าถาม เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

1.กำรเปล่ียนจำกกำรใชโ้ฟมมำใชว้สัดุทดแทนจำก

ธรรมชำติ จะช่วยส่งเสริมอำชีพของเกษตรกรใหม้ี

รำยไดย้ิ่งขึ้ น  

    

2.กำรลดปริมำณกำรใชภ้ำชนะโฟม จะช่วยให้

ประเทศชำติประหยดังบประมำณและพ้ืนท่ีฝังกลบ

ขยะ  

    

3.กำรลดปริมำณกำรใชภ้ำชนะโฟมจะช่วยใหค้วำม

เส่ียงต่อกำรไดร้บักำรปนเป้ือนของอำหำรนอ้ยลง  

    

4. กำรลดปริมำณกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร 

จะช่วยลดอตัรำกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง  

    

5.กำรลดปริมำณกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร 

เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยลดปัญหำภำวะโลกรอ้น  

    

6.กำรเปล่ียนมำใชว้สัดุธรรมชำติแทนกำรใชโ้ฟมไม่

สำมำรถช่วยใหป้ริมำณของขยะในประเทศลดลงได ้ 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการรบัรูส้าเหตุหรือเหตผุลในการใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร 

ค าช้ีแจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรูสึ้ก ควำมคิดเห็น ควำมเช่ือ กำรกระท ำ 

ตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยแต่ละขอ้ค ำตอบมีควำมหมำย ดงัน้ี 

ค าถาม เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

1.ท่ำนเลือกใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร เพรำะ

ควำมสะดวกสบำยและไมต่อ้งเสียเวลำในกำรลำ้ง

ท ำควำมสะอำดภำชนะ  

    

2.ท่ำนเลือกใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร เพรำะ 

ภำชนะโฟมสำมำรถเก็บรกัษำอำหำรไดเ้ป็น

เวลำนำน  

    

3.ท่ำนเลือกใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร เพรำะกำร

ใชก้ล่องโฟมถือเป็นเร่ืองปกติท่ีใครๆก็ท ำ  

    

4. ท่ำนเลือกใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร เพรำะกำร

บรรจุอำหำรในภำชนะโฟมช่วยใหอ้ำหำรน่ำ

รบัประทำนยิ่งข้ึน  

    

5.ท่ำนเลือกใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร เพรำะ 

ควำมเคยชินท ำใหภ้ำชนะโฟมเขำ้มำเป็นส่วนหน่ึง

ในชีวิตประจ ำวนั  

    

6. ท่ำนเลือกใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำร เพรำะ 

ภำชนะโฟมใชง้ำนง่ำย คงรูป สวยงำมและดสูะอำด  
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามการรบัรูส้ิ่งชกัน าไปสู่การใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร  

ค าช้ีแจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรูสึ้ก ควำมคิดเห็น ควำมเช่ือ กำรกระท ำ 

ตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

ค าถาม ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

1.ท่ำนทรำบหรือไมว่่ำมีกำรติดป้ำยประชำสมัพนัธใ์หค้วำมรู ้

เก่ียวกบัพิษภยัของโฟม ตำมบริเวณสถำนท่ีต่ำงๆ รอบ

มหำวิทยำลยั  

   

2..ท่ำนทรำบหรือไมว่ำ่มีกำรรณรงคใ์หใ้ชภ้ำชนะท่ีท ำจำกวสัดุ

ธรรมชำติทดแทนกำรใชโ้ฟม  

   

3. ท่ำนทรำบหรือไมว่ำ่มีกำรน ำเสนอขำ่วสำรเก่ียวกบัอนัตรำย

จำกกำรใชโ้ฟมผ่ำนทำงส่ือต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ,์วิทยุ,

โทรทศัน์, เป็นตน้  

   

4.ท่ำนทรำบหรือไมว่่ำกระทรวงสำธำรณสุข มีกฎ พ.ร.บ.หำ้มใช้

กล่องโฟมท่ีไมไ่ดม้ำตรฐำนมำใส่อำหำรรอ้น และอำหำรมนั  

   

5.ท่ำนทรำบหรือไมว่่ำกระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยใหล้ด ละ 

เลิกกำรใชภ้ำชนะโฟม บรรจุอำหำร  
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ส่วนที่ 7 แบบสอบถามความเช่ือมัน่ในการที่จะลดปริมาณการใชภ้าชนะโฟมบรรจุอาหาร 

ค าช้ีแจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรูสึ้ก ควำมคิดเห็น ควำมเช่ือ กำรกระท ำ 

ตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

ค าถาม เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

1.ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรเปล่ียนมำใชภ้ำชนะ

บรรจุอำหำรท่ีท ำจำกวสัดุธรรมชำติจะช่วยท่ำนใหม้ี

สุขภำพท่ีดียิ่งขึ้ น  

    

2.ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่ท่ีจะใชภ้ำชนะโฟมไดอ้ยำ่งถูก

วิธี  

    

3.ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่ว่ำหำกสถำนประกอบกำรลด

กำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำรผูบ้ริโภคก็จะมีควำม

ปลอดภยัมำกขึ้ น  

    

4.ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่ท่ีจะน ำภำชนะจำกบำ้น เช่น 

ป่ินโต กล่องขำ้ว มำบรรจุอำหำรท่ีซ้ือจำกสถำน

ประกอบกำรแทนกำรใชโ้ฟม  

    

5.ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิเสธกำรใชภ้ำชนะโฟม

เมื่อซ้ืออำหำรจำกสถำนประกอบกำร  

    

6.ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่ว่ำสำมำรถด ำเนินชีวิตได้

อยำ่งปกติแมว้ำ่จะไมใ่ชภ้ำชนะโฟม  
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เอกสารแนบ 2 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการไดร้บัการจดัการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกบังานวิจยัเชิง

ปฏิบตักิาร (ส าหรบันกัศึกษา) 

โครงกำร ทศันคติต่อพฤติกรรมกำรใชภ้ำชนะโฟมบรรจุอำหำรของนักศึกษำบุคลำกร และผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ ใน

เขตมหำวิทยำลยัรงัสิต: บรูณำกำรกำรวิจยัปฏบิติักำรกบักระบวนกำรเรียนกำรสอน 

ค าช้ีแจง้ โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงใน ( ) พรอ้มเขยีนขอ้เสนอแนะใหต้รงตำมควำมเป็นจริง 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนตวั (กรุณำตอบใหค้รบเพื่อกำรประเมินผลอยำ่งถูกตอ้งสมบรูณ)์ 

1. เพศ   ( )  ชำย         ( )  หญิง  

2. ลงทะเบียนวชิำ  ( )  BCH201    ( )  BMS 418  ( )    PAT203   ( )      PMC 331 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมระดบัควำมพึงพอใจ (กรุณำตอบใหค้รบเพื่อกำรประเมินผลอยำ่งถูกตอ้งสมบรูณ)์ 

 

ล าดบั 

 

เรื่อง 

ระดบัความพึงพอใจ 

(5) 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก 

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

นอ้ย 

(1) 

นอ้ยท่ีสุด 

1 กำรเรียนรูโ้ดยรปูแบบกำรเรียนกำรสอนบรูณำกำร

ร่วมกบังำนวจิยัเชิงปฏบิติักำร 

     

2 กิจกรรมท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนบรูณำกำร

งำนวิจยัเชิงปฏบิติักำร 

     

3 ล ำดบัขัน้ตอนกำรจดักำรเรียนกำรสอนบรูณำกำรงำนวิจยั

เชิงปฏบิติักำร 

     

4 กำรมส่ีวนร่วมในกิจกรรมท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน

บรูณำกำรงำนวิจยัเชิงปฏบิติักำร 

     

5 ควำมเหมำะสมของกำรจดักำรเรียนกำรสอนบรูณำกำร

งำนวิจยัเชิงปฏบิติักำร 

     

6 ควำมรูค้วำมเขำ้ใจท่ีไดร้บัจำกกำรจดักำรเรียนกำรสอน

แบบบรูณำกำรงำนวิจยัเชิงปฏบิติักำร 

     

7 ควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรจดักำรเรียนกำรสอน

แบบบรูณำกำรงำนวิจยัเชิงปฏบิติักำร 

     

8 กำรเสริมทกัษะกำรท ำงำนร่วมกนัจำกกำรจดักำรเรียน

กำรสอนแบบบรูณำกำรงำนวิจยัเชิงปฏบิติักำร 

     

9 ภำพรวมทั้งหมดของรปูแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน

แบบบรูณำกำรงำนวิจยัเชิงปฏบิติักำร 

     

10 ควำมเหมำะสมในกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำ

กำรร่วมกบังำนวจิยัเชิงปฏบิติักำรน้ีในปีกำรศึกษำต่อ ๆ 

ไป 

     

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (กรุณำเขยีนเพื่อประโยชน์ในกำรปรบัปรุงพฒันำอยำ่งแทจ้ริง) 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)    ปฐวณี์กร เกษโกมล  

(ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Pataweekorn  Ketkomol     

วนั เดือน ปีเกิด   20 พฤศจกิำยน พ.ศ.2529     

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไมไ่ดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) หมวดวชิำเภสชัวทิยำและพิษวทิยำ  ภำควชิำวทิยำสำสตรก์ำรแพทย ์คณะวทิยำศำสตร์

มหำวทิยำลยัรงัสิต  

 จงัหวดั   ปทุมธำนี   รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 02-997-2222 ต่อ 1431 / 090-595-6699 โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  The pride รงัสิต คลอง 3 เลขท่ี 888/59 ถ.รงัสิตนครนำยก 68   ต.บึงยีโ่ถ    อ.ธญับุรี

 จงัหวดั ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์  12130   

 โทรศพัท ์ 090-595-6699   โทรสำร   -   

E-mail Address   pataweekorn.k@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปริญญำโท เภสชัวทิยำ บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2554 

ปริญญำตรี วทิยำศำสตรชี์ว

กำรแพทย ์

วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต 2552 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลาท างานใน

โครงการของทา่น (%) 

ผลของสำรสกดัจำกลกูยอในรปูแบบยำ

ทำต่อกำรสมำนแผลเปิดในหนูเมำ้ส ์

 

สถำบนัวจิยั มรส. 1 ปี 60 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  10  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ   อำจำรยป์ฐวณี์กร เกษโกมล 

       วนัท่ี   15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)    ทศันีย ์ ปัญจำนนท ์    

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Tadsanee Punjanon  

วนั เดือน ปีเกิด         

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร  ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต       

 จงัหวดั  ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์ 12000    

 โทรศพัท ์02-9972222 ต่อ 1461  โทรสำร  02-9972222 ต่อ 1417 

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  91/199 ม. โฮมเพลส รงัสิต อ. เมือง จงัหวดั ปทุมธำนี  รหสัไปรษณีย ์ 12000 

 โทรศพัท ์ 081-7109332  โทรสำร                    

E-mail Address   tadsanee@rsu.ac.th       

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

วทิยำศำสตรดุษฏี

บณัฑิต   

เภสชัวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัมหิดล 2540 

วทิยำศำสตร

มหำบณัฑิต 

พิษวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัมหิดล 2534 

วทิยำศำสตร

บณัฑิต 

เทคนิคกำรแพทย ์ เทคนิคกำรแพทย ์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2527 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

กำรศึกษำกลไกของสำรสกดัจำกเถำวลัยเ์ปรียงใน

กำรปกป้องอนัตรำยต่อตบัจำกยำพำรำเซตำมอล. 

สถำบนัวจิยั 

มหำวทิยำลยั

รงัสิต 

1 ปี 70 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  8  ชัว่โมง 

ลงช่ือ รศ. ดร.ทศันีย ์ ปัญจำนนท ์

       วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)  วนัทิกำ  เครือน ้ำค ำ                        

  (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss) Wantika  Kruanamkam                

วนั เดือน ปีเกิด  3 มีนำคม  2514 

ต ำแหน่ง   อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร  ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)         คณะวทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต     

 จงัหวดั   ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 029972222 ต่อ 1413  โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  9/98 JSP exclusive ซอยรงัสิต-นครนำยก 34/1  ถนนรงัสิต-นครนำยก อ.ธญับุรี 

 จงัหวดั ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์ 12130   

 โทรศพัท ์ 0984539653   โทรสำร   -   

E-mail Address  wantika.k@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ี

ส  าเร็จ 

ปรชัญำดุษฎีบณัฑิต(ปร.ด.) พิษวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยั มหิดล 2549 

วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต (วท.

ม.) 

พิษวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยั มหิดล 2539 

พยำบำลศำสตรบณัฑิต (พย.บ) - พยำบำลศำสตร ์ มหำวทิยำลยั 

ขอนแก่น 

2536 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

กำรวจิยัทำงคลินิกเพ่ือประเมินประสิทธิภำพของ

ครีมบ ำรุงผิว “ไทย ไบโอ® ”ในกำรบรรเทำอำกำร

และส่งเสริมคุณภำพชีวติในผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน 

 

มลูนิธิหวัใจแหง่

ควำมหวงั บริษัท 

เอ็มพำวเวอร์

ไลฟ์ จ ำกดั 

1 ปี 70 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  10  ชัว่โมง 

ลงช่ือ ดร.วนัทิกำ  เครือน ้ำค ำ 

วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563  
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)   สิรินทร ป่ินเวหำ                         

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Sirinthorn Pinweha              

วนั เดือน ปีเกิด                                                                                                - 

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร  ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)         คณะวทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต     

 จงัหวดั   ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 029972222 ต่อ 1413  โทรสำร                     -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)    จงัหวดั - รหสัไปรษณีย ์                        

 โทรศพัท ์ -   โทรสำร   -     

E-mail Address        psirinthorn@hotmail.com        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ี

ส  าเร็จ 

ปรชัญำดุษฎีบณัฑิต(ปร.ด.) เภสชัวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยั มหิดล  

วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต (วท.

ม.) 

เภสชัวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยั มหิดล  

วทิยำศำสตรบณัฑิต (วท.บ) อุตสำหกรรม

กำรเกษตร 

- สถำบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลำ้เจำ้คุณ

ทหำรลำดกระบงั 

 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  8  ชัว่โมง 

ลงช่ือ ดร.สิรินทร ป่ินเวหำ 

วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563  
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย)    นำยวชัระ จงสำ    

 (ภำษำองักฤษ)  Mr.Watchara Chongsa   

วนั เดือน ปีเกิด   1 เม.ย. 2531   

ต ำแหน่ง   อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั   หวัหน้ำโครงกำร  ผูร้ว่มวจิยั   ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)     หมวดวชิำสรีรวทิยำ ภำควิชำวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยั

รงัสิต เลขท่ี 52/347 อำคำร 4 ถนนพหลโยธิน ต ำบลหลกัหก อ ำเภอเมืองปทุมธำนี                  

จงัหวดัปทุมธำนี 12000 

 โทรศพัท ์   029-972200 ต่อ 1475  โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)      เลขท่ี 29 หมู ่2 ต ำบลน ้ำไคร ้อ ำเภอน ้ำปำด จงัหวดัอุตรดิตถ ์53110   

 โทรศพัท ์   096-2688398  โทรสำร   -  

E-mail Address      watchara.c@rsu.ac.th        

  

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปรชัญำดุษฎีบณัฑิต สรีรวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร ์ 2558 

วทิยำศำสตรบ์ณัฑิต วทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

วทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์

มหำวทิยำลยันเรศวร 2553 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ   8  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ ดร.วชัระ จงสำ 

วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)  สมเกียรติ แสงอุไร   

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Somkiat  sangurai   

วนั เดือน ปีเกิด   23 เมษำยน 2523      

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)  มหำวทิยำลยัรงัสิต  เลขท่ี 52/347 ต.ประชำธิปัตย ์อ.ธญับุรี    

 จงัหวดั   ปทุมธำนี  รหสัไปรษณีย ์  12130    

 โทรศพัท ์ 027915555 ต่อ 1475    โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)   หมู่บำ้น  J villa 5-114 ถ.รงัสิต-นครนำยก  ต.ประชำธิปัตย ์อ.ธญับุรี   

    จงัหวดั ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12130    

 โทรศพัท ์ 0895083291  โทรสำร   -     

E-mail Address   somkiat.s@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

วท.ม. สรีรวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัมหิดล 2549 

พ.บ. แพทยศำสตร ์ วทิยำลยัแพทยศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต 2560 

วท.บ. เทคนิคกำรแพทย ์ สหเวชศำสตร ์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2545 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลาท างาน

ในโครงการของทา่น 

(%) 

1. Glycemic and lipid responses to 

glucomannan in Thais with type 2 

diabetes mellitus 

2. Immediate and long-term effects of 

glucomannan on total ghrelin and leptin 

in type 2 diabetes mellitus. 

มหำวทิยำลยัมหิดล 

 

 

มหำวทิยำลยัมหิดล 

2 ปี 

 

 

2 ปี 

 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ นพ.ดร.สมเกียรติ แสงอุไร 

วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)   ชริก  ทองดี 

  (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Mr.Charick Tongdee 

วนั เดือน ปีเกิด     18 สิงหำคม 2510 

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.  อ่ืนๆ เจำ้หน้ำท่ีหอ้งปฏิบติักำร 

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)    คณะวทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต   หมู่บำ้นเมืองเอก  ต.หลกัหก  อ.เมือง 

               จงัหวดั      ปทุมธำนี            รหสัไปรษณีย ์ 12000 

               โทรศพัท0์2- 9972222 โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)      54/2 หมู่ท่ี4 ถ.ติวำนนท ์ต.บำงกะดี  จ.ปทุมธำนี  รหสัไปรษณีย ์12000 

              โทรศพัท ์ - โทรสำร            -  

E-mail Address    caroom_181@hotmail.com        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปริญญำตรี วทิยำศำสตร ์  สถำบนัรำชภฎัเพชรบุรีวทิยำ

ลงกรณ์  ในพระบรม

รำชปูถมัภ ์

2543 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ นำยชริก  ทองดี  

วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)   วรำภรณ์  ทองดี 

  (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Waraporn Tongdee 

วนั เดือน ปีเกิด     20 พฤศจกิำยน 2517 

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.  อ่ืนๆ เจำ้หน้ำท่ีหอ้งปฎิบติักำร 

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)    คณะวทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต   หมู่บำ้นเมืองเอก  ต.หลกัหก  อ.เมือง 

               จงัหวดั      ปทุมธำนี            รหสัไปรษณีย ์ 12000 

               โทรศพัท0์2- 9972222 โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)      54/2   หมู่ท่ี4  ถ.ติวำนนท ์ต.บำงกะดี  จ.ปทุมธำนี  รหสัไปรษณีย ์12000 

              โทรศพัท ์ - โทรสำร            -  

E-mail Address    muay_2002@yahoo.com        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปริญญำตรี - ศิลปศำสตร ์ สถำบนัรำชภฎัเพชรบุรีวทิยำ

ลงกรณ์  ในพระบรม

รำชปูถมัภ ์

2543 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  8  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ นำงวรำภรณ์  ทองดี  

วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)   อินทิรำ แถมพยคัฆ ์  

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)    Intira Thampayak 

วนั เดือน ปีเกิด   9 พฤศจิกำยน 2503 

ต ำแหน่ง   อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่    คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต หมู่บำ้นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง 

 จงัหวดั  ปทุมธำนี   รหสัไปรษณีย ์12000 

 โทรศพัท ์  029972222 ต่อ 1509    โทรสำร  - 

ท่ีอยู ่    92/180 หมู่บำ้นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง 

 จงัหวดั  ปทุมธำนี   รหสัไปรษณีย ์12000 

 โทรศพัท ์  025339802    โทรสำร  - 

E-mail Address  intira.t@rsu.ac.th 

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ป.เอก เทคโนโลยชีีวภำพ บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2551 

ป.โท ชีววทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2529 

ป.ตร ี ชีววทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2526 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

       ลงช่ือ ดร.อินทิรำ แถมพยคัฆ ์  

วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) สุกใส  จนัสีชำ       

  (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss) suksi  janseecha    

วนั เดือน ปีเกิด 9 ก.พ. 2511         

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.  อ่ืนๆ เจำ้หน้ำท่ีหอ้งปฎิบติักำร 

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) 25/247 คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต ถ.หพลโยธิน ต.หลหัก อ.เมือง   

 จงัหวดั  ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์ 12000    

 โทรศพัท0์2-9972222ต่อ1456     โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น) 1/9ม.3 ซ.รำมอินทรำ80 ถ.รำมอินทรำ เขต มีนบุรี จงัหวดั กทมฯ รหสัไปรษณีย ์15000 

 โทรศพัท ์0800510726    โทรสำร      

E-mail Address  suksi.j@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

     

     

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ นำยสุกใส  จนัสีชำ  

วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563 
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)  นำงสำวสุทธิพร  นำมนำค     

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Sutthiporn Namnak   

วนั เดือน ปีเกิด   30 มกรำคม 2530      

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) หมวดวิชำพยำธิชีววิทยำ  ภำควิชำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ คณะวิทยำศำสตร ์

มหำวิทยำลยัรงัสิต    จงัหวดั  ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 02-9972222 ต่อ 1431   โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  138/2 ม.8 ต.คลองใหญ่ อแหลมงอบ  จงัหวดั ตรำด  รหสัไปรษณีย ์ 23120  

 โทรศพัท ์ 0906764562   โทรสำร   -   

E-mail Address   Sutthiporn.n@rsu.ac.th       

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

วทิยำศำสตรม์หำ

บณัฑิตย ์

วทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์(พยำธิ

วทิยำ) 

แพทยศำสตร ์

 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 

2555 

วทิยำศำสตร์

บณัฑิตย ์

วทิยำศำสตรชี์ว

กำรแพทย ์

วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต 

 

2552 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ นำงสำวสุทธิพร นำมนำค   

       วนัท่ี 15 มิถุนำยน  2563  
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)  ปำนันท ์ กำญจนภมิู  

(ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  PANAN   KANCHANAPHUM 

วนั เดือน ปีเกิด  24 ตุลำคม พศ. 2515       

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์   ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ   ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร   ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) หมวดวชิำชีวเคมี ภำควชิำวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต 

 จงัหวดั  ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์  02-997-2222 ต่อ 4877   โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น) 136  หมู่บำ้นวฒันำนิเวศน์ 7 ถนน สุทธิสำร หว้ยขวำง   จงัหวดั  กรุงเทพ  

รหสัไปรษณีย ์12000  โทรศพัท ์ 081-430-2633 โทรสำร   -  

E-mail Address  panan.k@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

วท.ด ชีวเวชศำสตร ์ บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2552 

วท.ม ชีวเคมี วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยั มหิดล 2540 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเทคนิคทำงอณู

ชีววทิยำ 4  ชนิดในกำรตรวจหำกำรปนเป้ือนของ

เช้ือรำ Aspergillus flavus ในถัว่ลิสง และกุง้แหง้ท่ี

เก็บมำจำกตลำดในจงัหวดัปทุมธำนี 

สถำบนัวจิยั 

มหำวทิยำลยั

รงัสิต 

12 เดือน 100 % 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ ผศ.ดร.ปำนันท ์ กำญจนภมิู 

       วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563   
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) พิมพว์ภิำ เอ้ือศิลำมงคล 

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Pimwipa Ueasilamongkol 

วนั เดือน ปีเกิด  12 กุมภำพนัธ ์2524       

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) หมวดวชิำสรีรวทิยำ ภำควชิำวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยั

รงัสิต จงัหวดั   ปทุมำนี  รหสัไปรษณีย ์  12000    

 โทรศพัท ์ 02-997-2222 ต่อ 1473  โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)       จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   

 โทรศพัท ์    โทรสำร      

E-mail Address  Pimwipa.u@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปริญญำเอก สรีรวทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัมหิดล 2562 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ ดร. พิมพว์ภิำ เอ้ือศิลำมงคล 

วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563  
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)  ทองใบ จนัสีชำ  

(ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Thongbai  Janseecha 

วนั เดือน ปีเกิด  16 ธนัวำคม พศ. 2508       

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์   ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ ครปูฏิบติักำร 

กำรศึกษำ   ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร   ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) หมวดวิชำพยำธิชีววิทยำ  ภำควิชำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ คณะวิทยำศำสตร ์

มหำวิทยำลยัรงัสิต    จงัหวดั  ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 02-9972222 ต่อ 1456   โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น) 34/489 ม.ไทยสมบรูณ์ 2 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง   จงัหวดั  ปทุมธำนี 

รหสัไปรษณีย ์12120  โทรศพัท ์ 086-066-9667 โทรสำร   -  

E-mail Address  Thongbai.j@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปริญญำโท วทิยำศำสตรชี์ว

กำรแพทย ์

วทิยำสำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต 2554 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ นำยทองใบ จนัสีชำ 

       วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563   
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว)  อรพรรณ วนขจรไกร      

  (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Oraphan Wanakhachornkrai   

วนั เดือน ปีเกิด   11 ต.ค. 2524      

ต ำแหน่ง   อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)      คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต จงัหวดั  ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์ 12000  

 โทรศพัท ์     โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น) 278 ซ.พหลโยธิน 127 ต.ประชำธิปัตย ์อ.ธญับุรี  จงัหวดั  ปทุมธำนี

รหสัไปรษณีย ์ 12130  โทรศพัท ์ 081-641-0463 โทรสำร    

  

E-mail Address   oraphan.w@rsu.ac.th       

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

วิทยำศำสตรดุษฎบีณัฑิต สรีรวิทยำ บณัฑิตวิทยำลยั จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 2556 

วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สรีรวิทยำ บณัฑิตวิทยำลยั จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 2549 

วิทยำศำสตรบณัฑิต กำยภำพบ ำบดั สหเวชศำสตร ์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2545 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  6  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ ดร.อรพรรณ วนขจรไกร 

       วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563  
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) บุษบำ พิพิธพร 

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Busaba Pipitaporn 

วนั เดือน ปีเกิด 1 มกรำคม 2506 

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์ ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)  คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต  

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต ำบลหลกัหก อ ำเภอเมือง 

 จงัหวดั ปทุมธำนี  รหสัไปรษณีย ์12000 

 โทรศพัท ์02-997-2222 ต่อ 1474 โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  85 หมู่บำ้นสวนสน แยก3 ซอยรำมค ำแหง 60 ถนนรำมค ำแหง  

แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ  

จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10240 

 โทรศพัท ์086-567-5827  โทรสำร   -   

E-mail Address:  Busaba.p@rsu.ac.th        

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปรชัญำดุษฎี

บณัฑิต 

พยำธิชีววทิยำ คณะวทิยำศำสตร ์ มหำวิทยำลยัมหิดล 2539 

วทิยำศำสตร์

บณัฑิต 

กำรพยำบำลและ

ผดุงครรภ ์

คณะพยำบำล

ศำสตร ์

มหำวิทยำลยัมหิดล 2527 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  10  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ ผศ.ดร.บุษบำ พิพิธพร 

วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563  
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ประวติันักวิจยั 

 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำงสำว)  รชันก  ข ำศิริ       

 (ภำษำองักฤษ) (Miss)   Ratchanok  Kumsiri   

วนั เดือน ปีเกิด  5 สิงหำคม 2521       

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไมไ่ดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)  หมวดวชิำพยำธิชีววทิยำ  คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต เมืองเอก ถ.

พหลโยธิน จงัหวดั  ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์  12000  

โทรศพัท ์ 02-997-2222 ต่อ 1474    โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  24/25 หมู่ 9  ถนนเกษตร-นวมินทร ์ แขวงนวมินทร ์ เขตบึงกุ่ม    

 จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร      รหสัไปรษณีย ์ 10230   

โทรศพัท ์ 0867860822   โทรสำร      

E-mail Address   ratchanok.k@rsu.ac.th       

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ี

ส  าเร็จ 

ปรชัญำดุษฎี

บณัฑิต 

อำยุรศำสตรเ์ขตรอ้น เวชศำสตรเ์ขตรอ้น มหำวทิยำลยัมหิดล 2553 

วทิยำศำสตร์

มหำบณัฑิต 

อำยุรศำสตรเ์ขตรอ้น เวชศำสตรเ์ขตรอ้น มหำวทิยำลยัมหิดล 2545 

วทิยำศำสตร์

บณัฑิต 

ชีววทิยำ วทิยำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2542 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  4  ชัว่โมง 

 

ลงช่ือ ดร.รชันก  ข ำศิริ 

วนัท่ี  15 มิถุนำยน 2563  


