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แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------ 
 

 ชื่อโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
เพื่อสนับสนุนโมเดล (ชื่อโมเดล)  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนารากฐานชุมชนที่ยั่งยืน 
………………………………………………………....................................................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการ 
   โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือบริการวิชาการ 

                บูรณาการกับการเรียนการสอน (โปรดระบุหลักสูตรหรือรายวิชา)...................................... 
                บูรณาการกับการวิจัย (โปรดระบุหัวข้องานวิจัย)........................................ 
                บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุหัวข้อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)............. 

    โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                บูรณาการกับการเรียนการสอน (โปรดระบุหลักสูตรหรือรายวิชา) โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 รายวิชา

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 และรายวิชาอ่ืนซึ่งถูกบรรจุในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ซึ่งสามารถใช้ในกิจกรรมของนิสิตเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค.์........................................... 

                บูรณาการกับการวิจัย (โปรดระบุหัวข้องานวิจัย)........................................... 
                บูรณาการกับการบริการวิชาการ (โปรดระบุหัวข้อการบริการวิชาการ)..................................... 

 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 สังกัด 

ดร. ปรัชญา นวนแก้ว หัวหน้าโครงการ 60 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
นางสาว สุดารัตน์ อาจหาญ ผู้ร่วมวิจัย 20 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดร. สุขชาตรี ประสมสุข ผู้ร่วมวิจัย 10 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
นางสาว สุพรรณ์ ทองเพชร ผู้ร่วมวิจัย 5 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 สังกัด 

นาย พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ ผู้ร่วมวิจัย 5 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
  
2. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) ชุมชนท่องเที่ยว, โอทอปนวัตวิถี, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การวิเคราะห์ปัจจัย 
       ค าส าคัญ (EN) Community - Based Tourism , OTOP Culture Style, Decision Support System, Factor Analysis 
 

3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ด าเนินโครงการ          
ท่องเที่ยวชุมชน (Community - Based Tourism)  เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นอกจากก าลังได้รับ

ความนิยมในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) น าโดยกรมพัฒนาชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อมล  าทางสังคม และสร้างความม่ันคงให้กับเศรษฐกิจฐาน
ราก ด้วยการน านวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่น ผนวกเข้ากับการท่องเที่ยวของชุมชน เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ต้องส่งสินค้า OTOP ออกขายนอกชุมชนเพียงอย่างเดียวให้เป็นการขายอยู่ในชุมชนแทน โดยใช้
เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มก าลังซื อที่
ส าคัญใหเ้ดินทางเข้ามาจับจ่ายซื อสินค้าในชุมชนแทน จากแนวคิดโครงการดังกล่าวนี รัฐบาลมีความคิดเห็นว่าจะเป็นโอกาส
ในสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างได้รายได้ให้เกิดแก่ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 

อ าเภอภูกามยาว เป็นอ าเภอตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา มีอาณาเขตติดกับอ าเภอข้างเคียง คือ ทิศ
เหนือติดกับ อ าเภอแม่ใจ และอ าเภอป่าแดด (จังหวัดเชียงราย) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอดอกค าใต้ ทิศใต้ติดต่อกับ 
อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอเมืองพะเยา และทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเมืองพะเยา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 
ต าบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลห้วยแก้ว 17 หมู่บ้าน ต าบลดงเจน 16 หมู่บ้าน และต าบลแม่อิง 8 หมู่บ้าน จากต านานเรื่อง
เล่าของเมืองพะเยา อ าเภอภูกามยาวนับเป็นอาณาจักรโบราณในอดีตกาลของจังหวัดพะเยามีอายุราว 900 ปี ประกอบกับ
การมทีรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา 
ของคนในชุมชนที่ยังคงวิถีดั งเดิมไว้ ล้วนเป็นเสน่ห์ที่สามารถผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนได้ ซึ่งหาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ นนั นมีคุณค่าเพียงพอที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนในชุมชนได้แล้ว จะส่งผล
ให้คนในชุมชนเกิดงาน เกิดรายได้ มีสุขภาพชีวิตที่ดีตลอดไป ซึ่งในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างสุข ให้กับคนในชุมชน
ล้วนแล้วเป็นความต้องการของหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนไม่ว่าจะระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือระดับท้องถิ่น 
 จากแนวคิดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในระบบ
เศรษฐกิจฐานรากและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประกอบกับการมีทุนทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของคนในชุมชนอ าเภอภูกามยาว ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่เหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมให้กับชุมชนในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งกรอบของกระบวนการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังรูปที่ 1 ได้แก่ 
ระยะที่ 1 เป็นกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนของผู้ใช้บริการ และรูปแบบ
ของพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และสภาวะแวดล้อมของอ าเภอภู
กามยาว ซึ่งในท่ีนี ผู้ใช้บริการหมายถึงนักท่องเที่ยวหรือบริษัทน าเที่ยวที่น านักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ระยะท่ี 2 
เป็นกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเพียงพอต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและจับจ่ายใช้สอยซื อสินค้าในชุมชน และระยะที่ 
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3 เป็นกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความส าเร็จที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงการ 

 
จากกรอบแนวคิดการศึกษาพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในรูปที่ 1 

การศึกษาครั งนี จะเป็นการศึกษาระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนารูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีท่ีสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในชุมชน
อ าเภอภูกามยาว ทั งนี ประโยชน์จากการศึกษาครั งนี ชุมชนสามารถน าผลการศึกไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ          

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในอ าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา 
 

5. ขอบเขตของโครงการ (ระบุความสอดคล้องกับโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)          
1. ขอบเขตด้านพื นที่ 

 การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาในพื นที่อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
  2. ขอบเขตด้านเนื อหา 
 2.1 ศึกษาและรวบรวมเนื อหาที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกาม

ยาว จังหวัดพะเยา ได้แก่ ศึกษากรอบนโนบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัจจัยของสภาวะแวดล้อมในชุมชนอ าเภอภูกามยาว โดยการศึกษาและรวบรวมใช้วิธีทบทวนจาก
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการจัดกิจกรรมการมีส่วนรวมของชุมชน 
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 2.2 การรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการรวบรวม
จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามหลักการสถิติวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการสถิติประยุกต์ และหลักการ
วิทยาการข้อมูล (Data Science) 

 
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพ่ือการศึกษาครั งนี  ก าหนดโดยวิธีการตามหลักการสถิติวิเคราะห์ โดยประชากร

หมายถึงกลุ่มประชาชนในพื นที่อ าเภอภูกามยาว โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั นตอนของสถิติวิเคราะห์ 
 

6. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการ          
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ด ารงชัย ชีวะสุขะ (2560) ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของ
โครงการคาร์บอนต่ าขององค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของ
โครงการคาร์บอนต่ าขององค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 2) เพ่ือ
สังเคราะห์ตรวจสอบการน าไปใช้รูปแบบการพัฒนาจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะ
ช้างตามยุทธศาสตร์ของโครงการคาร์บอนต่ าขององค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) การวิจัยนี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้ศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อแรกจาก 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหาร
ระดับสูงของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติ งานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้าง 2) 
การสนทนากลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 12 คน เลือกแบบเจาะจงจาก 8 กลุ่มพันธมิตรการพัฒนาเกาะช้าง ประกอบด้วย 2.1) กลุ่ม
บริษัทน าเที่ยว 2.2) โรงแรม รีสอร์ท 2.3) ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2.4) คมนาคมขนส่ง 2.5) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.6) 
หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาค 2.7) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2.8) ประชาคมชุมชนท้องถิ่น ส่วนการวิจัยเชิง
ปริมาณใช้เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ด้วยการสังเคราะห์ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 450 คน โดยสุ่มแบบเจาะจงแบบหลายขั นตอน 1) สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงพื นที่จาก 
1. บริเวณท่าจอดรถโดยสารแหลมงอบและรถรับจ้างสองแถวในจังหวัดตราด 2. บริเวณท่าเรืออ่าวธรรมชาติและท่าเรือเซน
เตอร์พอยท์ของเกาะช้าง 2) สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยมาเที่ย วเกาะช้างมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ครั ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัย 
พบว่า 1. การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์
ของโครงการคาร์บอนต่ าขององค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีด้วยกัน 
6 ปัจจัยผลัก คือ 1) ปัจจัยกฎหมายหรือกฎระเบียบ 2) ปัจจัยการลงทุน 3) ปัจจัยบริบทของเกาะช้างด้านสุนทรียภาพ 4) 
ปัจจัยการสร้างประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยว 5) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าแบบนวัตกรรม 6) ปัจจัยการท่องเที่ยวสีเขียว และ 4 
ปัจจัยดัน คือ 1) ปัจจัยการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 2) ปัจจัยการจัดคุณภาพการให้บริการ 3) ปัจจัยการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ 4) ปัจจัยนวัตกรรมการจัดการสื่อสาร ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มมีความคิดเห็น
สอดคล้องกับผลวิจัยข้างต้นด้วยให้ประยุกต์เพ่ือการสร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนาการรณรงค์กลยุทธ์ทางภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของโครงการคาร์บอนต่ า 2. การวิจัยเชิงคุณภาพข้างต้นสังเคราะห์เป็น
รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของโครงการคาร์บอนต่ าขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ซึ่งเรียกว่า เขียวขจีที่ดี (GOOD GREEN) ประกอบด้วย G 
= การสนับสนุนจากภาครัฐ O = การพิจารณาจากความต้องการของผู้บริโภค O = องค์การส่งเสริม D = แม่แบบคลัสเตอร์
เพชร G = การเติบโตยั่งยืน R = คิดใคร่ครวญระดับมาตรฐาน E = สร้างความผูกพันสนิทสนม E = เพ่ิมพลังความส าเร็จ N 
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= พัฒนาเอาใจใส่ จากนั นท าการตรวจสอบรูปแบบ GOOD GREEN ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า สมมติฐาน 5 สมมติฐาน
ของความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการใช้รูปแบบ “GOOD GREEN” ขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
ส าหรับสมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(t = -3.302; p = 0.001) ส าหรับสมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยพิจารณาด้านอายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน (F = 0.700; p = 0.631) สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยพิจารณาด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน (F = 1.547; p = 0.214) สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวชาวไทยพิจารณาด้านอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน (F = 0.445; p = 0.817) และสมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวไทยพิจารณาด้านรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน (F = 0.541; p = 0.745) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การน ารูปแบบ “GOOD GREEN” ไปใช้ได้ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
 สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (2558) ได้น าเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่ องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั งนี เป็นแบบผสมผสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 55,800 คน คือ นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวภาคเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ส่วนจ านวน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพ มีจ านวน 15 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกและใช้การวิเคราะห์ข้ อมูลเชิง
พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวและปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอยู่
ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว โดยปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน มีค่าเท่ากับ 
0.86-0.28 และ 0.63 ตามล าดับในขณะที่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยผ่านปัจจัยใน การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยคุณลักษณะของ
นักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.014 ทั งนี ปัจจัยเชิงสาเหตุทั งหมดสามารถอธิบายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนได้ 
ร้อยละ 77 
 Natwipha Ewasakul (2006) ได้น าเสนองานวิจัยเพ่ือการประเมินมูลค่าและขีดความสามารถในการรองรับการ
ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินมูลค่าและขีดความสามารถในการรองรับ
การท่องเที่ยวและ นันทนาการของหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี รวมทั งศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวและปัจจัยการ
ท่องเที่ยว ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่าของหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมจากการส ารวจ ภาคสนาม
ร่วมกับการใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งท าการ
สุ่มจากนักท่องเที่ยวชาวไทยทั งหมดบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยกรอบทฤษฎีที่ น ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ เทคนิค
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย Zonal Travel Cost Method (ZTCM) และ Individual Travel Cost 
Method (ITCM) และเทคนิคการประเมินขีดความสามารถใน การรองรับการท่องเที่ยวและนันทนาการด้านกายภาพ ซึ่ง
ได้แก่ การศึกษา Crowding Perception ผลการศึกษา พบว่ามูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการของ
หาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี  ที่ ได้จากวิธี  ZTCM และ ITCM มีมูลค่าแตกต่างกันมาก กล่าวคือ มีมูลค่าเท่ากับ 
2,604,804,320.83 บาท/ปี และ 3,710,903,067.44 บาท/ปี ตามล าดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั งของการ
เดินทางไป หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ต้นทุนการเดินทาง และ อายุของนักท่องเที่ยว โดยต้นทุนการเดินทางมี 
ความสัมพันธ์เชิงผกผันกับจ านวนครั งของการเดินทาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และอายุของ นักท่องเที่ยวมี
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ความสัมพันธ์ทางตรงกับจ านวนครั งของการเดินทาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับการศึกษาเพ่ือประเมิน
ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว และนันทนาการทางด้าน กายภาพ พบว่าช่วงวันธรรมดา สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวไดสู้งสุด เท่ากับ 10,947 คน/วัน ในขณะที่จ านวน นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม เท่ากับ 9,840 คน/วัน ช่วงวันหยุด 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด เท่ากับ 14,176 คน/วัน และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม เท่ากับ 13,468 คน/วัน 
และเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยว ปัจจุบัน ซึ่งในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3,000 คน/วัน 
และ 9,100 คน/วัน ตามล าดับ พบว่า ยังไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวและนันทนาการทางด้าน
กายภาพทั งในช่วงวันธรรมดา และวันหยุด ดังนั น จากสถานการณ์การท่องเที่ยวของหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ในปัจจุบัน
ยังไม่มีความจ าเป็น ในการใช้กลไกราคาเข้ามาควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว 
 บุญเหลือ มีประวัติ (2555) ได้น าเสนอการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวพระราชวังบางปะอินของ
นักท่องเที่ยวไทย โดยการศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยของแรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวพระราชวังบางปะอิน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว
พระราชวังบางปะอินจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ สถิติทดสอบค่าที ( t-test) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้สถิติสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 30 – 35 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งพนักงานบริษัทเอกชน อัตราเงินเดือนระหว่าง 12 ,001 – 20,000 บาท สถานภาพ
สมรส ที่อยู่อาศัยต่างจังหวัด ปัจจัยของแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านทางอารมณ์อยู่ในระดับ
มากที่สุด และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ในการท่องเที่ยวพระราชวังบางปะอิน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพ และที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน ไม่ท าให้ปัจจัยของแรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวพระราชวังบางปะอินต่างกัน 
ยกเว้น รายได้ต่างกันท าให้ปัจจัยของแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวต่างกัน 

 

7. เอกสารอ้างอิงของโครงการ    

ด ารงชัย ชีวะสุขะ. (2560). รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของโครงการ
คาร์บอนต่ าขององค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). วิทยานิพนธ์, ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์. (2558). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

Natwipha Ewasakul. (2006). Recreational valution and carrying capacity : a case study of 
Bangsaen beach, Chonburi province. Thesis, Mahidol University. 
 บุญเหลือ มีประวัติ. (2555). ปัจจัยแรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวพระราชวังบางปะอินของนักท่องเที่ยว
ไทย. วิทยานิพนธ์, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ)                   

8.1 สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หรือ การเผยแพรใ่นวารสารทางวิชาการ 

8.2 ผลการศึกษาครั งนี สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือการศึกษาพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอ าเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา ในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไปได ้



ไฟล์ Template ข้อเสนอโครงการ       7 
 

8.3 สามารถน ากระบวนการศึกษาวิเคราะห์รูปบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีไปประยุกต์ใช้ในพื นที่
อ าเภออ่ืน ในจังหวัดพะเยาได้ 

 
 
 

 

   การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ด้านสังคมและชุมชน  
        ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
พัฒนาชุมชนอ าเภอภูกามยาว ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว

ของอ าเภอภูกามยาว 
 

  ด้านวิชาการ  
        ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
นักวิชาการ/นักวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

9.วิธีการด าเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดของกิจกรรมด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)          
9.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั งนี  ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่

อ าเภอภูกามยาว โดยกลุ่มตัวอย่างก าหนดใช้วิธีขั นตอนตามหลักของสถิติวิเคราะห์ 
9.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1) แบบสอบถาม 
   2) โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการสถิตวิเคราะห์ 
    3) โปรแกรม Rapid minor เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิทยาการข้อมูล 
9.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

            การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว ระยะที่ 1 ได้ก าหนดขั นตอนการ
ด าเนินงานไว้ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แสดงกระบวนการศึกษาของโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอ าเภอภูกามยาว ระยะที่ 1  

 

10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (ให้ระบุขั นตอนอย่างละเอียด)          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561  วันที่สิ นสุด  30 กันยายน 2562  

แผนการด าเนินงานโครงการ (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 ปี

(งบประมาณ)  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2562 การพัฒนาตัวแปรเพื่อชุมชนตัดสินใจ x x x x         50 
2562 การพัฒนาเครื่องมือการยอมรับตัวแปร     x x x       20 
2562 การรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อตัวแปร        x x x x  20 
2562 การสรุปและอภิปรายผล            x 10 

 รวม             100 
 
11. งบประมาณของโครงการ 

 

11.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ (แตกตัวคูณ) (ปีท่ีเสนอขอ) 
 หมวดเงิน/รายการ  งบประมาณ (บาท) 

1.หมวดค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

 

2.หมวดค่าตอบแทน 
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารโครงการ (10%) 
2.2 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จ านวน 5 คน 
2.3 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน คนละ 200 บาทต่อคนต่อวัน  x 15 คน  x 2 วัน 
2.4 ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกจิกรรม คนละ 100 บาท x 30 คน x 1 ครั ง 

 
5,000 
5,000 
6,000 
3,000 
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หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยกนัได้ทุกรายการ 
 
12. ผลผลิต (Output)  

ประเภท ชื่อผลผลิต ปริมาณ รายละเอียด 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   

  1.1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 30 คน  
  1.2. จ านวนบุคลากรภายในที่เข้าร่วม 4 คน  
  1.3. จ านวนบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วม           30 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 
2. จ านวนการจัดกิจกรรม โครงการ 1 ครั ง จัดประชุมกลุ่มย่อย

เพ่ือร่วมกันก าหนดตัว
แปรที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 

3. อ่ืนๆ.............................. 
  

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

เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 80  

3.ค่าใช้สอย 
3.1 ค่าพาหนะ (การเดินทาง)  
      - ค่าเดินทางลงพืนที่กรณีศึกษาเพื่อการวางแผนด าเนินโครงการ  
        (จ านวน 5 ครั ง x ระยะทาง 40 ก.ม.  = 2,000 บาท) 
      - ค่าเดินทางลงพื นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู 
        (จ านวน 1 ครั งๆ ละ 5,000 บาท) 
      - ค่าเดินทางไปเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ครั งๆ ละ 9,000 บาท 
3.2  ค่าที่พัก (การเดินทาง) ส าหรบัเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ 
      (จ านวน 1 ครั งๆ ละ 1 คนๆ ละ 1,500 บาท ) 
3.3 ค่าเบี ยเลี ยง (การเดินทาง) ส าหรับผูเ้ข้าร่วมน าเสนอผลงาน 1 คน x 2 วัน 
      (300 บาทต่อวันต่อคน) 
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุม่ย่อย (ค่าสถานท่ี, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คนต่อครั ง จ านวน 1 ครั งๆ (1 วัน)  
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ 200 บาท x 30 คน x 1 ครั ง = 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง คนละ 100 บาท (2 มื อ, มื อละ 50 บาท) x 30 คน x 1 ครั ง = 3,000 บาท 

      - ค่าสถานท่ีในการจัดประชุมกลุ่มย่อย 1 ครั งๆละ 2,000 บาท 
3.6 ค่าจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 

 
16,000 

 
 
 
 

1,500 
 

600 
 

11,000 
 
 
 

900 
4. หมวดค่าวัสดุ 
4.1 ค่าวัสดุ 

 
1,000 

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 

 

6. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
 

 

รวม 50,000 
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ประเภท ชื่อผลผลิต ปริมาณ รายละเอียด 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   

  1.1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 30 คน  
  1.2. จ านวนบุคลากรภายในที่เข้าร่วม 4 คน  
  1.3. จ านวนบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วม           30 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 
2. จ านวนการจัดกิจกรรม โครงการ 1 ครั ง จัดประชุมกลุ่มย่อย

เพ่ือร่วมกันก าหนดตัว
แปรที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 

3. อ่ืนๆ.............................. 
  

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

เชิงเวลา ร้อยละของการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 ระยะเวลาด าเนินการ
โครงการ 12 เดือน 
นับตั งแต่วันไดร้ับอนุมัติให้
ด าเนินโครงการ 

เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร (งบด าเนินการ) 
 

50,000 บาท ด าเนินกิจกรรมและร่วม
รับผิดชอบในทุกมิติพร้อม
กันทั งหมด 

 
 

13. ผลลัพธ์ (Outcome) คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

เชิงคุณภาพ - ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดชุมชน
ท่องเที่ยวฯ ซึ่งได้มาจากการ
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบกับการวิเคราะห์
ความส าคัญของปัจจัยด้วยวิธีการ
ตามหลักสถิติวิเคราะห์ 

รูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในชุมชน 

เชิงคุณภาพ - รูปแบบการพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวฯ ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลตามหลักการวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) 

 

14. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ  
14.1 ปัจจัยและรูปแบบของการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีท่ีสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของชุมชน

อ าเภอภูกามยาว สามารถส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

15. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
          ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
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          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ ์

- - - - - 
- - - - - 

 
 

16. มาตรฐานการวิจัย 
         มีการใช้สัตว์ทดลอง 

   มีการวิจัยในมนุษย์ 
   มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
   มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 

17. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ 
การร่วม
ลงทุน 

จ านวนเงิน (In 
cash (บาท) 

- - - - - 
- - - - - 

 

18. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
………-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

19. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน เดือน ปี 
 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (ดร.ปรัชญา   นวนแก้ว) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการ 

                                                                               วันที่....30...... เดือน .....ตุลาคม.. พ.ศ. 2561.. 
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ส่วน ค    : ประวัติคณะผู้ด าเนินโครงการ 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว                                                 
(ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Dr. Pratya Nuankaew 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3-5308-000294-19-0          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์   

4. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา                

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2298  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail pratya.nu@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก  ปรด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ปริญญโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตรี กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Learning Analytics, Data Mining in Education 
- Education Engineering and Technical 
- Educational Technology and Communications 
- Technology (Digital) Education Enhancement 
- Knowledge Discovery and Knowledge Management Technology 
- Deep Learning, Mobile Leaning, Ubiquitous Learning and Context Aware 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย......................-.....................................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา          

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 

International Journal     
 [1] Nuankaew, W., Nuankaew, P., and Phanniphong, K. (2017). Lifelong Learning Application : Mobile 

Application to Promote Lifelong Learning and Introduce Educational Institutions. Advances in 
Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2(3), 1556–1564.  

[2] Nuankaew, P., and Temdee, P. (2015). Online Mentoring Model by Using Compatible Different 
Attributes. Wireless Personal Communications, 85(2), 565–584. 

International Conference: 
[1] Bussaman, S., Nuankaew, W., Nuankaew, P., Rachata, N., Phanniphong, K., & Jedeejit, P. (2017). 

Prediction models of learning strategies and learning achievement for lifelong learning. In 
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2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for 
Engineering (TALE) (pp. 192–197).  

[2] Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2017). Mobile Applications for the 
Prediction of Learning Outcomes for Learning Strategies and Learning Achievement in 
Lifelong Learning. In Teaching and Learning in a Digital World (pp. 400–412). Springer, Cham.  

[3] Nuankaew, P., Nuankaew, W., Bussaman, S., & Jedeejit, P. (2017). Education mining in the 
relationship between general knowledge and deep knowledge for lifelong learning. In 2017 
14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp. 694–697).  

[4] Jedeejit, P., Nuankaew, P., & Nuankaew, W. (2017). Development knowledge management pattern 
for entrepreneurship in upper-northern Thailand wellness tourism. In 2017 14th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp. 393–395).  

[5] Nuankaew, W., Nuankaew, P., Bussaman, S., & Tanasirathum, P. (2017). Hidden academic 
relationship between academic achievement and higher education institutions. In 2017 
International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT) (pp. 308–313).  

[6] Pupara, K., Nuankaew, W., and Nuankaew, P. (2016). An institution recommender system based on 
student context and educational institution in a mobile environment. In 2016 International 
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) (pp. 1–6).  

[7] Nuankaew, P., and Nuankaew, W. (2016). The Prediction of Cultural Tourism Style in the Northern 
of Thailand. In 2016 The International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN 
Sustainable Development Goals (UNSDGs), Com-3. 

[8] Nuankaew, W., Nuankaew, P., and Sararat, T. (2016). To Study: The Significant Factors of Tourism 
Promotion with Clustering Methods. In 2016 The 42nd Congress on Science and Technology 
of Thailand (STT), 2–9. 

[9] Nuankaew, W., Nuankaew, P., and Sararat, T. (2016). For Application: The Decision Support System 
for Prediction and Selection of the Institution thought Data Analytic Techniques. In 2016 The 
6th International Conference on Sciences and Social Sciences (ICSSS), 864-873. 

[10] Nuankaew, P., Nuankaew, W., and Thamma, T. (2016). The Recommended System for the 
Relationship between Educational Programs and Students’ Interests. In 2016 The 
International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), 2-3A.4:34. 

      

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด ...........................ไม่มี...................................................................................................................... ............................          
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ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ 

 (ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Miss. Sudarat Arthan 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    5-5607-90004-02-6          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์          

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2310  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail sudarat.ar@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญโท วท.ม.(การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Supply Chain Management 
- Decision Support 
- Information Technology Management 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย........................................-...................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
 7.2.1 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาระบบแผนที่การปลูกป่า

ทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
 7.2.2 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์และบริการทางการท่องเที่ยวในเส้นทาง

เชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 7.2.3 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านร่อง
ปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.3.1 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาระบบแผนที่การปลูกป่าทดแทน 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2557 
ผลงานที่เผยแพร่ภายใต้โครงการวิจัย : 

[1] สุดารัตน์ อาจหาญ, สุพรรณ์ ทองเพชร และรังสรรค์ เกตุอ๊อต. (2560). การมีส่วนร่วมของขุมชนในการจัดการป่า
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอใต้ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 90-96. 
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[2] สุดารัตน์ อาจหาญ รังสรรค์ เกตุอ๊อต และสุพรรณ์ ทองเพชร. (2561). การวิเคราะห์พื นที่เหมาะสมส าหรับการปลูก
ป่าทดแทนในพื นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. วารสารพิกุล, 16(2), 35-52. 

ผลงานที่เผยแพร่อ่ืนๆ : 
[3] ศกยภพ ประเวทจิตร์, กฤติกา กันทวงค์, สุดารัตน์ อาจหาญ, ศรัญญา คลาจันทึก และรัชนี ค้าไป. (2559). การ

ปรับปรุงจีนเนติกอัลกอริทึมส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ; 30-31 พฤษภาคม 
2559; พะเยา:  หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 90-96. 

[4] ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ, สุดารัตน์ อาจหาญ สุพรรณ์ ทองเพชร และพัชรา ทองค า. (2561). ระบบสารสนเทศจัดการ
ห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย กรณีศึกษา Kin Thai Express. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1550-1563. 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

7.4.1 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์และบริการทางการท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยง
จังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโครงข่ายเส้นทางทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2559  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 90% 
 

7.4.2 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านร่องปอ 
ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 50% 
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ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข 

 (ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Dr. Sukchatri Prasomsuk 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    3-1006-01546-33-8          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์          

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2323  โทรสาร -  E-Mail sukchatri.pr@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 
ปรญิญาเอก Doctor of Computational 

Linguistics 
Institut national des langues et civilisations 
orientales, (INALCO), Paris, France 

ปริญญาโท Master of Engineering 
(Information Technology) 

Royal Melbourne Institute Technology University 
(RMIT), Melbourne, Australia 

 Graduated Diploma in Applied 
Information System 

Business Faculty, Royal Melbourne Institute 
Technology University (RMIT), Melbourne, 
Australia 

ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Applied Information Technology 
- Machine Translation 
 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย........................................-...................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
 7.2.1 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพะเยา 
 7.2.2 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบตรวจสอบดินอัจฉริยะส าหรับการเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา 
  

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.3.1 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศพืชเศรษฐกิจเชิงพื นที่ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา 

แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2557 
ผลงานที่เผยแพร่ภายใต้โครงการวิจัย : 

[1] สุขชาตรี ประสมสุข  เสถียร หันตา และ พนากร แก้วมี, (2560), ระบบสารสนเทศพืชเศรษฐกิจเชิงพื นที่ กรณีศึกษา
จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017”, “วิจัยจากองค์ความรู้สู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 25-26 ธันวาคม 2560, หน้า 
B-49 
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[2] สุขชาตรี  ประสมสุข รัตน์ธศักดิ์  เพ็งชะตา และ เอกรัตน์  นันวงศ์, ระบบตรวจสอบดินอัจฉริยะส าหรับการเกษตร 
กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017”, “วิจัยจาก
องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , 25-26 ธันวาคม 
2560, หน้า B-43 

[3] Prasomsuk, S. and Mol, P. (2016). Thai to Khmer Rule-Based Machine Translation Using Reordering 
Word to Phrase. ICCDM2016 , International Conference, 14-16 May 2016 , Chiangmai, THAILAND. 
pp 223-228.  

[4] Prasomsuk, S. and Chhun, C. (2015). Thai-Khmer Simple Sentence Translation on Website. RCCON 
2015, National Conference, 2015, Chiangrai, THAILAND. pp 95-98. 

 
 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

7.4.1 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพะเยา 
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 
2562  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 50% 
 

7.4.2 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบตรวจสอบดินอัจฉริยะส าหรับการเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา  
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 
2562  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 90% 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร 

 (ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Miss. Supan Tongphet 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    3-6701-00347-30-3          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์          

4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2309  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail supan.to@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญโท วท.ม.(สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสานสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Mathematics and Statistics 
- Population Studies 
- Research methodologies 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย........................................-...................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ........................................-................................................... 

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.3.1 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาระบบแผนที่การปลูกป่าทดแทน 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2557 
ผลงานที่เผยแพร่ภายใต้โครงการวิจัย : 

[1] สุดารัตน์ อาจหาญ, สุพรรณ์ ทองเพชร และรังสรรค์ เกตุอ๊อต. (2560). การมีส่วนร่วมของขุมชนในการจัดการป่า
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอใต้ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 90-96. 

[2] สุดารัตน์ อาจหาญ รังสรรค์ เกตุอ๊อต และสุพรรณ์ ทองเพชร. (2561). การวิเคราะห์พื นที่เหมาะสมส าหรับการปลูก
ป่าทดแทนในพื นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. วารสารพิกุล, 16(2), 35-52. 

ผลงานที่เผยแพร่อ่ืนๆ : 
[3] รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา, สุพรรณ์ ทองเพชร และเจษฎา บุญฤทธิ์. (2559). การลดต้นทุนการจัดเที่ยวส่งน  าดื่มเพ่ือการ

รักษาฐานลูกค้าเดิม กรณีศึกษาโรงงานน  าดื่มเชื่อนค า อาร์.โอ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
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(Proceedings) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ; 30-31 พฤษภาคม 
2559; พะเยา:  หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 51-87. 

[4] ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ, สุดารัตน์ อาจหาญ สุพรรณ์ ทองเพชร และพัชรา ทองค า. (2561). ระบบสารสนเทศจัดการ
ห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย กรณีศึกษา Kin Thai Express. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) พะเยาวิจัย ครั งที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย; 26-27 มกราคม 2560; พะเยา:  
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1550-1563. 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

7.4.1 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านร่องปอ 
ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนทุนจากทุนอุดหนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560  
สถานภาพในการท าวิจัย : ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 50% 
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ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)(นาย,นาง,นางสาว,ยศ)  นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ 

 (ภาษาอังกฤษ) (Mr, Mrs, Miss, Rank)  Mr. Pipatpong Sae-phoo 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   1-5299-00388-54-6          

3. ต าแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์          

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา          

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2308  โทรสาร 054-466666 ต่อ 2320  E-Mail pipatpong.sa@up.ac.th                         

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญโท Master of Information Systems University of Southern Queensland 

ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- Digital innovation 
- Decision Support 
- Information Systems Management 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัย
ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย........................................-...................................................          

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ........................................-................................................... 

7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
-ไม่มี- 

7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อย
ละเท่าใด  

-ไม่มี- 

 

หมายเหตุ : 1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 

               2. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์และมนุษย์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์และจริยธรรมในมนุษย์ และ
จัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มของหน่วยพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์และจริยธรรมในมนุษย์ 


