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ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน
เพื่อผลิตกำลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วย
สติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม

[Manpower / Brainpower /
Knowledge and innovation]

Culinary arts and services with 
professional by hands

การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ด้านการอาหารที่สะท้อนจากความเชี่ยวชาญ

ผ่านการปฏิบัติ เพื่อสร้างความแตกต่าง 
และเสริมความเข้มแข็งจากรากฐานการเรือน

สู่ความเป็นสากล

Early childhood and primary education 
with multidisciplinary approach
การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการพหุวิทยาการ
ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Nursing professionals in 
childcare and elderly care
การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกัน
บนพื้นฐานการพยาบาลและสุขภาวะ 
มุ่งพัฒนาศักยภาพคนใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด
ตลอตจนผู้สูงอายุ

Hospitality management with 
professional standards

การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ที่มีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ มีมาตรฐาน

การบริการระดับสากล (World Class Standard) 
เป็นนวัตกรรมการบริการ (Service innovator) 

ให้เข้ากับยุคดิจิทัล

Strategic focus areas
4. Spotlight (SP Series)



สวนที่ 1
ดานการศึกษาปฐมวัย
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•	 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะสมอง-อีเอฟ	
ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

•	 กระดานยางพาราวาดภาพนูนส�าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น						

•	 การพฒันาการจัดบรกิารสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
ส�าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่	21				

•	 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของ
นักศกึษาสาขาปฐมวยัทีส่อดคล้องตามมาตรฐานการ
ประกอบวชิาชพีทางการศกึษาและความเปลีย่นแปลง
ทางการศกึษาในศตวรรษที	่21	:	การวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงระยะยาว

•	 ก า ร พั ฒ น า ค รู แ ก น น� า ก า ร ผ ลิ ต ส่ื อ นิ ท า น
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนด้วยเทคนิค
การเคลื่อนไหวแบบหยุดตามกระบวนการของแบบ
จ�าลองจินตวิศวกรรม			

•	 การพัฒนาชุดคลังทักษะตามแนวคิดการเรียนรู้จาก
การท�างานเพื่ อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้และ
นวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยผู ้ดูแลเด็กสังกัด
องค์กรปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย

•	 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น	 :	การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม														

•	 ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ส�าหรบัเดก็กลุม่ชาตพินัธุเ์พือ่การสร้างความยตุธิรรม
ทางสังคม	 กรณีศึกษา	 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตากและจังหวัดตราด

•	 การประเมินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณา
การการเรียนรู ้ระหว่างห้องเรียนพิเศษโปรแกรม
นานาชาติกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการ
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องค์ความรูจ้ากผลการวจิยัทีไ่ด้พฒันานวตักรรมส�าหรบัการศกึษาปฐมวยั	
จ�านวน	9	เรือ่ง	มคีวามสมดุลเชงิความคดิปัจจบุนัและเท่าทันกับส่ิงท่ีจะเปล่ียนไป 
ในอนาคต	 คณะผู ้วิจัยได้น�าเสนอการจัดท�าสื่อจากพืชเศรษฐกิจของไทย	 
การผลิตสื่อนิทานอิเล็กทรอนิกส์	 ชุดคลังทักษะอิเล็กทรอนิกส์	 การบริการ
สารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน	 การท�างานแบบมีส่วนร่วม	 การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ	 การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาปฐมวัย	 
มต้ีนแบบนโยบายสาธารณะระดบัพืน้ท่ีทีเ่ช่ือมโยงกบักตกิาสากล	และมต้ีนแบบ
ให้กับโรงเรียนที่จะเปิดสอนในรูปแบบนานาชาติให้เหมาะกับบริบทของ
ประเทศไทย	 บทสรุปของงานวิจัยมีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์	 ทั้งต่อ
เด็กปฐมวัย	 นักศึกษาปฐมวัย	 ผู้ดูแลเด็ก	 ครูอาจารย์ทางการศึกษาปฐมวัย	 
รวมถงึสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั	มหาวิทยาลยั	บคุลากร	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการดูแลเด็กปฐมวัย	 ท้ังเด็กปกติ	 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็ก 
กลุ่มชาติพันธุ์	 การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในการยกระดับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับหน่วยงาน	 ระดับท้องถ่ิน	 และระดับกระทรวง	 รวมถึงเป็น 
การจุดประกายให้คิดต่อยอดเพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพ 
การศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	

การวิพากษ์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย:
งานวิจัย 2560-2562

รศ.ดร.จีระพันธุ์	พูลพัฒน์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 ด้านการศึกษาปฐมวัย	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	 2560-2562	 เป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาตาม
กรอบการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการพหวุทิยาการในระดบัปฐมวยั	เพือ่เสรมิ
สร้างประสบการณ์	 พัฒนาการที่เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชวีติ	โดยพฒันาผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการศกึษาปฐมวยัทกุฝ่าย	ในส่วนของ
การพัฒนาเด็กปฐมวยั	ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะสมอง-อเีอฟส�าหรบั
เด็กปฐมวัย	นอกจากนี้	ยังได้พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	คือ	นวัตกรรม
ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น	รวมถึงการพัฒนาการจัดบริการ
สารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนส�าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ส�าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย	 ได้วิจัยและ
พัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการ
ศกึษาในศตวรรษที	่21	ส�าหรบัครผููด้แูลเดก็ปฐมวยั	ได้พฒันาครแูกนน�าการผลติ
สื่อนิทานอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการเคลื่อนไหวแบบหยุด
ตามกระบวนการของแบบจ�าลองจินตวิศวกรรม	 และพัฒนาชุดคลังทักษะตาม
แนวคิดการเรยีนรูจ้ากการท�างานเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมด้าน
การศกึษาปฐมวยัของผูด้แูลเดก็	ในส่วนของผูบ้รหิารในการจดัการศกึษาปฐมวยั
ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวยัของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	การพฒันานโยบายการจดัการศกึษา
ปฐมวยัส�าหรับเดก็กลุม่ชาตพินัธุเ์พือ่การสร้างความยตุธิรรมทางสงัคม	และการ
ประเมนิโครงการเพือ่พฒันารปูแบบการบูรณาการการเรยีนรูร้ะหว่างห้องเรยีน
พเิศษ	โปรแกรมนานาชาต	ิกบัหลกัสตูรการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามโครงการ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	ทั้งนี้	 งานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมได้ใช้กระบวนการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ	การวิจัยเชิง
คุณภาพ	การวิจัยติดตามเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว	การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย	 เพื่อให้ได้มุมมองจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 และมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ด้านการศึกษาปฐมวัย	 ได้แก่	 โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	กระทรวงศกึษาธิการ	ตลอดจนได้ศกึษาบรบิททีส่อดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษหน้าอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย: 
ผลิตภาพด้านการวิจัย
ประจ�าปีงบประมาณ 2560-2562

รศ.ดร.รุ่งนภา	ตั้งจิตรเจริญกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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		การพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพตอบโจทย์
โลกยุคใหม่	จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติและการท�างานของสมอง	
ซึ่งช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้ามีอัตราการเติบโตสูงสุดจึงเป็นช่วง
เวลาส�าคัญในการเสริมสร้างทักษะสมอง	 อันจะช่วยให้เด็กสามารถจัดการ
กับอารมณ์ความคิดและการกระท�าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้	 รูปแบบนี้เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู ้ปกครองและครูที่ร่วมกันจัดสภาพ
แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู้ในบรรยากาศเชิงบวกและจดักจิกรรมเสรมิสร้าง
ทักษะสมอง-อีเอฟ	บูรณาการผ่านการเล่นตามรอยพระยุคลบาททั้งที่บ้าน
และโรงเรียน	 หลังงานวิจัยแล้วเสร็จ	 ได้จัดท�า	 “คู่มือครูและผู้ปกครอง 
การเสรมิสร้างทักษะสมอง-อเีอฟ	ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั”	เผยแพร่ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย	 โดยท�าเป็นรูปเล่มและสื่อออนไลน์เผยแพร่ผ่านสมาคม 
วิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในภาคพื้นแปซิฟิก	 ที่เว็บไซต์	 http://www.
pecerathailand.org	รวมทั้งสื่อสังคม

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะสมอง-อีเอฟ 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขวัญฟ้า	รังสิยานนท์1

พรรัก	อินทามระ1

ศศิพันธุ์	เปี๊ยนเปี่ยมสิน1

ศีลสุภา	วรรณสุทธิ์2

ศิริพงษ์	ทิณรัตน์3

ค�ำส�ำคัญ :
ทักษะสมอง-อีเอฟ
เด็กปฐมวัย
กระบวนการมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2561

1	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนอนุบาลมณียา
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	 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นรับรู้ภาพหรือรูปร่างของวัตถุ 
ผ่านสือ่การเรยีนภาพนนูโดยใช้มอืสมัผสัภาพนนู	แต่สือ่ภาพนนูเป็นสือ่ทีย่งั
ไม่มีการผลิตในประเทศไทยจึงน�าเข้าจากต่างประเทศท่ีผลิตจากแผ่นยาง 
พอลเิมอร์และมรีาคาแพงท�าให้เดก็ไม่สามารถเข้าถงึได้	การพฒันากระดาน
ยางพาราวาดภาพนูนให้เป็นสื่อการเรียนส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตแผ่นยางจากน�้ายางพาราที่เป็นพืช
เศรษฐกิจของไทยใช้ประกอบเป็นชุดกับกระดานรองแผ่นยาง	 พลาสติก 
ใสบางและปากกา	 โดยกระดานยางพาราวาดภาพนูนจะช่วยให้เด็กเข้าถึง
ภาพ	 2	 มิติ	 ส่งผลต่อกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด	 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการแปรรูป 
น�้ายางพาราเป็นแผ่นยางวาดภาพนูน	 อันจะเป็นการลดการน�าเข้าสื่อจาก
ต่างประเทศและช่วยให้เด็กมีสื่อการเรียนที่มีราคาถูกและเข้าถึงได้ทุกคน

กระดานยางพาราวาดภาพนูนส�าหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เกยูร	วงศ์ก้อม1 
ณัฐกฤตา	สุวรรณทีป2 

ค�ำส�ำคัญ :
เด็กตาบอด
กระดานยางพารา
กระดานยางพาราวาดภาพนูน

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2561

1	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		
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ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 เป็นทักษะที่จ�าเป็นเพ่ือการ 
อยู่รอดในยุคดิจิทัล	การพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
ส�าหรับเดก็พเิศษเรยีนร่วมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	จงึนบัว่า
มคีวามส�าคญัส�าหรบัผูเ้รยีนทัว่ไปและผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษในการ
จัดบริการสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	การจดับรกิารสารสนเทศ	
มี	5	องค์ประกอบ	คือ

(1)		การบริหารจัดการบริการ
(2)		บุคลากรทีมงาน
(3)		ทรัพยากรสารสนเทศ
(4)		กลยุทธ์การสอนและการด�าเนินกิจกรรม
(5)	 การประเมินผลและการสะท้อนกลับ

ในการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ	 สื่อ	 และเทคโนโลยี	 กิจกรรมบริการ
สารสนเทศมี	6	ขั้นตอน	คือ	

(1)	 ขั้นเตรียมความพร้อม
(2)	 ขั้นอ่านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้	
(3)		ขั้นการรู้สารสนเทศ
(4)		ขั้นการรู้สื่อ	
(5)		ขั้นการรู้เทคโนโลยี
(6)		ขั้นการน�าเสนองาน	สรุป	และการสะท้อนกลับ

ในการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ	สื่อ	และเทคโนโลยี	ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
เชิงวิชาการ

การพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
ส�าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ฐิติยา	เนตรวงษ์1

ค�ำส�ำคัญ :
การบริการสารสนเทศ
การเรียนร่วม
ทักษะศตวรรษที่	21

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2561

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะครูท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา
สาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ที่พัฒนาขึ้น	 
มีหลักการการด�าเนินงานที่ส�าคัญรวม	6	ประการ	คือ	

(1)		การฝึกปฏิบัติการจริง
(2)		วงจรการพัฒนา	PDCA	แบบมีการก�ากับติดตาม
(3)		ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(4)		ระบบพี่เลี้ยง	
(5)		การเสริมพลังอ�านาจด้วยการให้ค�าปรึกษา	
(6)		การประเมนิจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมด	ตามตวับ่งชีท้ีค่วรพฒันา

จากผลการประเมนิคณุลกัษณะครูทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาสาขาปฐมวัยฯ	
ทัง้	6	องค์ประกอบ	คอื	คณุลกัษณะด้านความรู	้คณุลกัษณะด้านการจดัการ
เรียนรู้	คุณลักษณะด้านการสื่อสาร	คุณลักษณะด้านการวิจัย	คุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพและจิตใจ	 คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
สาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 : การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

รุ่งนภา	ตั้งจิตรเจริญกุล1

วิชุดา	กิจธรธรรม2 
จันทร์เพ็ญ	ตั้งจิตรเจริญกุล3

ค�ำส�ำคัญ :
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์		
นักศึกษาสาขาปฐมวัย		
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2560

1	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
3 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา
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		เป้าหมายของการพฒันาครแูกนน�าการผลติสือ่นทิานอเิลก็ทรอนกิส์
ส�าหรับเด็กก ่อนวัยเรียนด้วยเทคนิคการเคล่ือนไหวแบบหยุดตาม
กระบวนการของแบบจ�าลองจินตวิศวกรรมแบ่งออกเป็น	3	ส่วน

(1)	 พัฒนาแบบจ�าลองจินตวิศวกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัย
(2)	 พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการศึกษาปฐมวัยเพื่อเป็นครู

แกนน�าสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปของนิทานอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบจ�าลอง
ดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(3)	 ครูแกนน�าถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่นักศึกษาครูด้านการศึกษา
ปฐมวัย

นักศึกษาสามารถน�าองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้สร้างสื่อแอนิเมชัน
ส�าหรบัสอนและถ่ายทอดสูเ่ดก็ปฐมวยัต่อไป	ซึง่เป็นเป้าหมายทีแ่ท้จริงของ
การวิจัยเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติด้วยการลงมือท�า
แอนิเมชันอย่างง่ายด้วยตนเองตามแบบจ�าลองจินตวิศวกรรมส�าหรับเด็ก
ปฐมวัยจากโจทย์หรือประเด็นท่ีครูผู้สอนก�าหนด	 นอกจากได้แบบจ�าลอง
จินตวิศวกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยส�าหรับสร้างแอนิเมชันที่เหมาะสมกับ 
เด็กปฐมวยัโดยผสมผสานแบบจ�าลองเข้ากบัแบบจ�าลองจนิตวศิวกรรมแล้ว	
ผลลัพธ์ที่ได้ยังส่งผลต่ออาจารย์มหาวิทยาลัย	 นักศึกษาครูด้านการศึกษา
ปฐมวัย	 และเด็กปฐมวัยให้สามารถสร้างแอนิเมชันในรูปของนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 รวมทั้งเครือข่ายผู้สอนและผู้เรียน 
ด้านการศึกษาปฐมวัย	 เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ท่ีสนใจน�าไปใช้และพัฒนา 
ต่อยอดได้

การพัฒนาครูแกนน�าการผลิตสื่อนิทานอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหว
แบบหยุดตามกระบวนการของแบบจ�าลองจินตวิศวกรรม

จิระ	จิตสุภา1

ปรัชญนันท์	นิลสุข2

รวี	ศิริปริชยากร1

นวลศรี	สงสม1 
ชนม์ธิดา	ยาแก้ว1

ค�ำส�ำคัญ :
สื่อนิทานอิเล็กทรอนิกส์		
เด็กก่อนวัยเรียน
แบบจ�าลองจินตวิศวกรรม

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2561

1	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
	 พระนครเหนือ
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	 เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญในวิถีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ของผูดู้แลเด็กในศตวรรษท่ี	21	ซึง่ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมเป็นทักษะ
ส�าคัญที่ช่วยให้ผู้ดูแลเด็กสามารถออกแบบการเรียนรู้ส�าหรับเด็กได้อย่าง
เท่าทันสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมชุดคลัง
ทกัษะตามแนวคดิการเรยีนรูจ้ากการท�างานเพือ่พัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละ
นวัตกรรมด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่	บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่เรียกว่าชุดคลังทักษะอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชันท่ีก�าหนด
รูปแบบเนื้อหาการเรียนรู้แบบไมโคร	และใช้แนวการเรียนรู้จากการท�างาน
ที่พัฒนาเป็นรูปแบบใหม่	 5	 ข้ันตอน	 คือ	 เตรียมความพร้อม	 กลั่นกรอง 
ความคิด	แสวงหาหนทาง	น�าไปใช้	และส่งเสริมการน�าไปใช้	น�าเสนอแบบ	
3	วิธี	คือ	วิธีคิด	วิธีท�า	และวิธีใช้	 โดยผู้ดูแลเด็กสามารถใช้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากคลังความรู้ที่มีอยู่ในระบบ	 แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันกับ
ทักษะของตนเองจากประสบการณ์เรียนรู้จากการท�างานในคลังส่วนตัว

การพัฒนาชุดคลังทักษะตามแนวคิดการเรียนรู้จากการท�างานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็ก 
สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

เอื้ออารี	จันทร1

เทื้อน	ทองแก้ว2 
ศิโรรัตน์	ตระกูลสถิตมั่น2

ค�ำส�ำคัญ :
คลังทักษะ	
การเรียนรู้จากการท�างาน
ผู้ดูแลเด็ก

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2561

1	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	ส�านักบริหารกลยุทธ์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



11ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปี 2560-2562

	 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	สงักดัองค์กรส่วนท้องถ่ิน	
ประกอบด้วย	ค�าชี้แจงความเป็นมา	หลักการพัฒนารูปแบบ	วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ	 โครงสร้างของรูปแบบ	 แผนการด�าเนินการตามรูปแบบ	 
การจดักจิกรรมตามรปูแบบ	เอกสารของรปูแบบ	และแบบประเมนิผลรปูแบบ 
โดยรปูแบบฯ	มกีารด�าเนนิการตามแนวคดิของทฤษฎรีะบบ	คอื	ปัจจยัป้อน	
กระบวนการ	 ผลผลิต	 และผลลัพธ์การด�าเนินการสร้างเครือข่ายทั้ง 
ในลักษณะของเครือข่ายทางวิชาการ	 เครือข่ายทางการวิจัย	 เครือข่าย 
การจดัการเรยีนรู	้เครอืข่ายทางสงัคม	และเครอืข่ายออนไลน์	ทัง้นี	้องค์ประกอบ
เครือข่ายความร่วมมือฯ	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	

(1)	 ด้านปัจจัยป้อน	ประกอบด้วย	4	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	ด้านโครงสร้าง
รูปแบบของเครือข่าย	ประกอบด้วย	6	ตัวบ่งชี้ย่อย	ด้านวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ของเครอืข่าย	ประกอบด้วย	6	ตวับ่งชีย่้อย	ด้านบทบาทหน้าทีข่องเครอืข่าย	
ประกอบด้วย	 6	 ตัวบ่งชี้ย่อย	 และด้านงบประมาณ	 ประกอบด้วย	 7	 
ตัวบ่งชี้ย่อย

(2)	 ด้านกระบวนการ	ประกอบด้วย	3	ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	ด้านการจัด
ตั้งเครือข่าย	ประกอบด้วย	7	ตัวบ่งชี้ย่อย	ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย	
ประกอบด้วย	13	ตัวบ่งชี้ย่อย	และด้านการด�ารงเครือข่ายให้มีความยั่งยืน	
ประกอบด้วย	6	ตัวบ่งชี้ย่อย

(3)	 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์	ประกอบด้วย	13	ตัวบ่งชี้ย่อย

การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

รุ่งนภา	ตั้งจิตรเจริญกุล1

วิชุดา	กิจธรธรรม2 
จันทร์เพ็ญ	ตั้งจิตรเจริญกุล3

ค�ำส�ำคัญ :
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ		
คุณภาพการจัดการศึกษา		
ระดับปฐมวัย

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2561

1	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา
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	 การวิจัยนี้มีท่ีมาจากการมองเห็นปัญหาความเหลื่อมล�้าของการ
จัดการศึกษาและความจ�าเป็นต่อการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตากและตราด	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบัน	 แนวทางการ
พัฒนา	และตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษา	องค์ความรู้ใหม่ที่
ได้จากการวิจัยนี้	 คือ	 การพัฒนาตัวแบบนโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที ่
ที่เชื่อมโยงกับกติกาสากลโดยพัฒนาทั้งในเชิงกระบวนการและเนื้อหา
นโยบาย	เป็นนโยบายทางเลอืกส�าหรบัการพฒันาเดก็ปฐมวยักลุม่ชาติพนัธุ์
เพื่อน�าไปสู่การสร้างความยุติธรรมทางสังคมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นที่โดย
เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
นโยบายการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน	 และใช้รองรับกรอบความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียนด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมในมิติสิทธิเด็ก

ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการสร้างความยุติธรรมทางสังคม
กรณศีกึษา พืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษจงัหวดัตากและจงัหวดัตราด

บูชิตา	สังข์แก้ว1

พันธรักษ์	ผูกพันธุ์1

ด�ารงพล	อินทร์จันทร์2

ค�ำส�ำคัญ :
การบริการสารสนเทศ	
การพัฒนานโยบาย
ความยุติธรรมทางสังคม

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2560

1	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะโบราณคดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนพิเศษ	โปรแกรม
นานาชาติ	 กับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา	สามารถน�ามาเป็น	“ต้นแบบ”	ให้กับโรงเรียน
ที่จะเปิดใหม่ในรูปแบบนานาชาติได้ในอนาคต	 งานวิจัยช้ินน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่า 
รูปแบบที่พัฒนามีคุณภาพสูงมีความชัดเจนในการก�าหนดวิธีการท่ีแสดง
ผลลพัธ์และสะท้อนออกมาในกระบวนการการด�าเนนิงานท่ีประกอบไปด้วย	
ปัจจัยน�าเข้า	 กระบวนการ	 และผลผลิต	 มีลักษณะของการหมุนเวียน 
เปลี่ยนผันแบบพลวัต	 ที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการบริหารการจัดการให้มี
ความยืดหยุ่นบนฐานของความเป็นนานาชาติได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ	คือ	นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ส�าหรับโรงเรียนใน
สังกัดส�านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบนานาชาติ	ที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะของประเทศไทย

การประเมินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมนานาชาติ กับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามโครงการประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ธีรเดช	ชื่นประภานุสรณ์1 
ประกฤติ	พูลพัฒน์1

องค์อร	สงวนญาติ1

สราวุธ	ชมบัวทอง2

กัญชุลี	มูลพัฒน์2

ชนินทร์	ฐิติเพชรกุล3

เอมมิกา	วชิรวินท์3

จงกล	บุญชาติ4

ค�ำส�ำคัญ :
รูปแบบ
บูรณาการ
ห้องเรียนพิเศษ

อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี	2560

1	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต				
2	นักวิชาการอิสระ	
3 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



สวนที่ 2
ดานอาหาร
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•	 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณค่าให้กับอาหาร 
ท้องถ่ินเพื่อสุขภาพและคู่มือการผลิตอาหารท้องถ่ิน
เพื่อสุขภาพ	:	กรณีศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัด
เชียงราย	หนองคาย	เพชรบุรี	สุราษฎร์ธานี

•	 พัฒนาเบเกอรีล่ดพลงังานจากผลไม้ท้องถิน่ไทย	และ
บรูณาการสร้างคุณค่าทางการตลาด	เพ่ือรองรับตลาด
อาเซียน

•	 การพัฒนาผลติภณัฑ์และกลยทุธ์การตลาดเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม	 ให้กับเคร่ืองปรุงจากเคร่ืองเทศและ
สมุนไพรไทย:	กรณีศึกษา	กระชาย	(นครปฐม)	ขมิ้น	
(ตาก)	พริก	(สุพรรณบุรี)	พริกไทย	(จันทบุรี)

•	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสพร้อมปรุงส�าหรับ
อาหารไทย					

• การผลติเครือ่งดืม่จากใบข้าวอ่อนในจงัหวดัสุพรรณบุรี		  
•	 การพัฒนาผลิตภัณฑ ์กาแฟผงเ พ่ือเพิ่ม มูลค ่า 
ผลติภัณฑ์กาแฟจากชมุชนบ้านบ่อสีเ่หล่ียม	อ�าเภองาว	 
จังหวัดล�าปาง

•	 การจดัท�าต�ารับอาหารเพือ่สขุภาพ	กรณศีกึษาต�ารบั
อาหารโปรตีนจากไข่ขาว

•	 การผลิตซอสพริกแบบผงก่ึงส�าเร็จรูปโดยวิธีการท�า
แห้งแบบโฟมแมท		

•	 นวตักรรมสารประกอบเชงิซ้อนอาหารฟังก์ชนัมลูค่า
สูงจากพืชสมุนไพรทางการเกษตร						

•	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไข่มุกน�้ามะพร้าวผสมซี-ไฟโค 
ไซยานนิ	จากสาหร่ายสไปรลูน่ิาโดยใช้เทคนคิการข้ึน
รูปแบบทรงกลมในการผลิต				

•	 นวตักรรมสารประกอบเชงิซ้อนโภชนเภสชัธรรมชาติ
มูลค่าสูง	กลูแคนแคโรทีนอยด์	จากกากเหลือทิ้งของ
สาหร่ายสไปรูลิน่า			

•	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากกากชีวมวล
เหลือท้ิงของสาหร่ายสไปรูลิน่าท่ีได้จากการสกัดซี- 
ไฟโคไซยานิน																																																																																																									
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งานวิจัยท้ัง	 12	 โครงการท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการสนับสนุน 
ทุนวิจัยประจ�าปี	 2560-2562	 นี้	 มีความเช่ือมโยงกันเป็นกลุ่มโครงการท่ีสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างด	ี
โดยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลางน�้าและปลายน�้าในห่วงโซ่อุปทาน	 (Value	
chain)	 อาหาร	 มีการมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่น	 พืชสมุนไพร	
ผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปและวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร	 เครื่องดื่มและสารประกอบ
เชิงซ้อนหรืออาหารฟังก์ชันท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 สอดคล้องกับทิศทางและ
แนวโน้มด้านอาหารของโลกในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจและ
ให้ความส�าคัญกับสุขภาพ	 ความงาม	 ธรรมชาติ	 และคุณภาพของการใช้ชีวิต	 
นอกจากโครงการวจิยัด้านการพฒันาผลติภณัฑ์แล้ว	 ยังมกีารศึกษาพฒันาในส่วน
ของเทคโนโลยแีละกระบวนการผลติหรอืการเพิม่มลูค่า	เช่น	กรรมวธิกีารท�าแห้ง	
เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลม	 เป็นต้น	 โครงการวิจัยท้ังหมดด�าเนินการโดยอาศัย
พืน้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมคีวามคดิสร้างสรรค์	และสร้างความ
แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 การใช้
งานจริงในระดับท้องถ่ิน	 และการน�าองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป	 สามารถมองเห็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะน�าผลงานไปใช้
ประโยชน์ได้		จึงถือว่าสอดคล้องกบัทิศทางของมหาวทิยาลยัสวนดสุติท่ีเน้นเรือ่ง	
“จ๋ิว	แต่	แจ๋ว”	รวมถงึอตัลกัษณ์ด้านอาหารของมหาวทิยาลยัด้วย	อย่างไรกต็าม	
การผลักดันการน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้จากงานวิจัยไปสู่การใช้งาน
และขายได้จริงต่อไปในอนาคตจะนับว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์

การวิพากษ์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านอาหาร:
งานวิจัย 2560-2562

ศ.ดร.วิไล	รังสาดทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ



16 ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปี 2560-2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างองค์ความรู ้และ
นวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวทิยาลยั	เศรษฐกจิ	ชมุชน	สงัคม	และประเทศให้เข้มแขง็และย่ังยนื	มหาวทิยาลยั
มีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการท�าวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในอตัลกัษณ์	โดยเฉพาะในด้านอาหาร	โดยในปีงบประมาณ	2560-2562	มหาวทิยาลยั
ได้ด�าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอาหาร	อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	ซึ่งสร้างมูลค่าด้าน
เศรษฐกิจแก่ประเทศ	และได้รับงบประมาณสูงอย่างต่อเนื่อง	งานวิจัยที่ได้ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ	 2560	 จ�านวน	 4	 งานวิจัย	 มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 
เครื่องดื่ม	และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น	เช่น	งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
เครื่องปรุงจากเครื่องเทศ	และสมุนไพรไทย	:	กรณีศึกษา	กระชาย	(นครปฐม)	ขมิ้น	(ตาก)	
พรกิ	(สพุรรณบุร)ี	และพรกิไทย	(จนัทบรุ)ี	งานวจิยัเพือ่การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์อาหาร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและคู่มือในการผลิตอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ	ที่ประกอบไปด้วย
ส่วนผสม	ขั้นตอน	และวิธีท�าโดยละเอียด	รวมถึงการควบคุมคุณภาพที่สามารถน�าไป
ผลิตเพื่อจัดจ�าหน่ายได้	 งานวิจัยเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวในจังหวัด
สุพรรณบุรี	 และกาแฟจากจังหวัดล�าปาง	 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และ 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีวิทยาเขตสุพรรณบุรี	 และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง	
ล�าปางของมหาวทิยาลยั	งานวจิยัทีไ่ด้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	2561-2562	จ�านวน	
8	งานวิจัย	อาทิเช่น	งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย	
และบูรณาการสร้างคุณค่าทางการตลาดเพื่อรองรับตลาด	 AEC	 งานวิจัยนวัตกรรม
สารประกอบเชิงซ้อนอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูงจากพืชสมุนไพรทางการเกษตร	 เป็นต้น	
เป็นงานวจัิยนวตักรรมทีมุ่ง่เน้นการพฒันางานวจัิยไปสูอุ่ตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร	
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ	 หรือ	 อาหารฟังก์ชัน	 ท่ีตอบโจทย์กับภาวการณ์
ปัจจุบัน	 โดยการผสานเทคโนโลยี	 เข้ากับความเชี่ยวชาญทางวิชาการ	 และ 
ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	และการสร้างเครือข่ายกับ 
นักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงองค์ความรู้จากงานวิจัยสามารถน�าไปเผยแพร่	
สามารถใช้ประโยชน์ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	และตอบรบักับทศิทางของมหาวทิยาลยั
สวนดุสิต	จุดเน้นสวนดุสิต	พ.ศ.	2563-2567	“จิ๋ว	แต่	แจ๋ว”	อัตลักษณ์ด้านอาหารที่
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้	 และนวัตกรรมด้านการอาหารท่ีสะท้อนจาก
ความเชี่ยวชาญผ่านการปฏิบัติ	 เพื่อสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแรงจาก
รากฐานการเรือนสู่ความเป็นสากล	เพื่อให้เกิดความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาหาร: 
ผลิตภาพด้านการวิจัย
ประจ�าปีงบประมาณ 2560-2562

ผศ.ดร.ปัญญภัสก์	ปิ่นแก้ว
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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อาหารท้องถ่ินในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้	
เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่น�ามาขายทั่วไป	ไม่มีความน่าสนใจ	คณะ
ผูว้จัิยมแีนวคดิในการวจิยัเพือ่สร้างสรรค์นวตักรรมและคณุค่าให้กบัวตัถุดบิ
อาหารในท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ	โดยท�าการศึกษาในเขตพื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	
เชียงราย	 หนองคาย	 เพชรบุรี	 และสุราษฎร์ธานี	 โดยการพัฒนาอาหาร 
ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และหลากหลาย	 มีคุณภาพ	 
ได้มาตรฐาน	สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กบัวตัถุดบิอาหารท้องถ่ินได้	จากนัน้สร้าง
คู ่มือการแปรรูปอาหารท้องถ่ินเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้ท้ัง	 20	
ผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ข้าวพองหน้าปลาหยองโรยงา	 กัมมี่มะนาวแป้นร�าไพ	 
ชาอัสสัมแผ่นกรอบ	 ข้าวเกรียบผักหวาน	 ไส้กรอกปลายี่สก	 ข้าวเกรียบ 
ปลาเผาะ	แยมลางสาด	ผงโรยข้าวรสสะตอ	ข้าวเกรียบหอยเจาะ	โดยคู่มือ
ประกอบไปด้วย	 ส่วนผสม	 ข้ันตอน	 และวิธีท�าโดยละเอียด	 รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพ	เพื่อให้สามารถน�าไปผลิตเพื่อจัดจ�าหน่ายได้

การสร้างสรรค์นวตักรรมและคณุค่าให้กบัอาหารท้องถิน่เพือ่สขุภาพและ
คู่มือการผลิตอาหารท้องถ่ินเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่น 
จากจังหวัดเชียงราย หนองคาย เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี

กนกกานต์	วีระกุล1

จันทร์จนา	ศิริพันธ์วัฒนา1	

สุธิดา	โสดา2	

ค�ำส�ำคัญ :
อาหารท้องถิ่น
อาหารเพื่อสุขภาพ
วัตถุดิบท้องถิ่น

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี	
2560

1	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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วิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันมีความแตกต่างจากเดิม	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมือง	ทีผู่ค้นท�างานนอกบ้านมากข้ึน	ใช้ชวิีตด้วย
ความรบีเร่ง	จึงมองหาสิง่ทีอ่�านวยความสะดวกสบายซึง่ไม่เว้นแม้แต่ในเรือ่ง
อาหาร	 เบเกอรี่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานเป็น
อาหารว่าง	รวมถงึทดแทนอาหารมือ้หลกั	ซึง่เบเกอรีส่่วนใหญ่มกัใช้ส่วนผสม
และวัตถุดิบที่เป็นแป้งสาลี	 ใช้เนย	นม	น�้าตาล	ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้อุดมไป
ด้วยไขมนัและมีแคลอรีส่งู	ซึง่ถ้ารับประทานในปรมิาณท่ีมากเกนิไปจะท�าให้
เสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 จึงท�าให้เกิดการพัฒนาเบเกอรี่	 
ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถ่ินไทยซ่ึงผลไม้ไทยมีมากมายทุกฤดูกาล	 อีกท้ัง
ผลไม้ส่วนใหญ่มีรสชาติดี	 มีกลิ่นและรสจากธรรมชาติ	 จึงเป็นเบเกอรี่ที่ถูก
ลดพลังงานเหมาะสมต่อการบริโภค	 นอกจากนี้	 ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่น 
ที่น�าคุณค่าของผลไม้จากท้องถ่ินไทย	 ท�าให้เกิดการสร้างสรรค์และเกิด 
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาเบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย และบูรณาการ
สร้างคุณค่าทางการตลาด เพื่อรองรับตลาดอาเซียน 

จันทร์จนา	ศิริพันธ์วัฒนา1

ศิริวรรณ	เสรีรัตน์2

จิระวัฒน์	อนุวิชชานนท์2

ปณิศา	มีจินดา3

กนกกานต์	วีระกุล1

นราธิป	ปุณเกษม1  

ค�ำส�ำคัญ :
เบเกอรี่
ลดพลังงาน	
ผลไม้ท้องถิ่น

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี	
2561

1	โรงเรียนการเรือน		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
3 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงชนิดใหม่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย	 ในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย	4	ชนิด	 ได้แก่	กระชาย	 (นครปฐม)	ขมิ้น	 (ตาก)	
พริก	(สุพรรณบุรี)	และพริกไทย	(จันทบุรี)	โดยน�าพืชสมุนไพรไทยมาผลิต
เป็นนวัตกรรมเครื่องปรุงจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ท่ีผ่านกระบวนการ 
ดีไฮเดรชันโดยใช้เครื่องดีไฮเดรเตอร์	 เพื่อให้ได้เครื่องเทศและสมุนไพรที่มี
ลกัษณะทีแ่ห้งปราศจากน�า้	แต่ยงัมสีารทตุยิภูมิปรมิาณไม่เปลีย่นแปลง	เช่น	
ฟลาโวนอยด์และอนุพันธ์ของฟลาโวนอยด์	 ซึ่งเป็นสารช่วยรักษาอาการ
อกัเสบในร่างกาย	ขบัลม	กระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและปรมิาณน�า้มนั
หอมระเหยในกระชายยังคงมีครบถ้วน	 จากการวิเคราะห์สารทุติยภูมิกลุ่ม
หลกั	ๆ 	ของพชืสมนุไพร	พบว่ามคุีณสมบตัใินการออกฤทธิท์างยา	ช่วยชะลอ
ความแก่และรักษาโรค	 ซ่ึงประกอบด้วยสารประกอบทางเคมี	 2	 ประเภท	
ได้แก่

(1)	 สารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ
(2)	 สารต้านฤทธิ์สารอาหาร

ซึ่งทั้งสองประเภทเป็นสารอาหารและมีคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ ์
ทางยาส�าคัญต่อร่างกายมนุษย์	 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและ
สมุนไพรที่สามารถเพิ่มมูลค่า	 และศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าเพื่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย : กรณีศึกษา
กระชาย (นครปฐม) ขมิ้น (ตาก) พริก (สุพรรณบุรี) พริกไทย (จันทบุรี)

ทิวัตถ์	กุลชนะภควัต1

ทัตดารา	กาญจนกุญชร2

พงษ์อนันต์	ศิริแสงไพรวัลย3

นงลักษณ์	โพธิ์ไพจิตร4

กฤษณพร	ประสิทธิ์วิเศษ4

จารุณี		วิเทศ2

ศิริวรรณ	เสรีรัตน์5

จิระวัฒน์	อนุวิชชานนท์5

พิมพ์มาดา	วิชาศิลป์6  
ปณิศา	มีจินดา7

ค�ำส�ำคัญ :
เครื่องปรุงสมุนไพรไทย		
ผลิตภัณฑ์และการตลาด
การสร้างมูลค่าเพิ่ม				

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี	
2560

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2		โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อาหารไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่าง
ประเทศ	 จุดเด่นของอาหารไทยคือการน�าสมุนไพรและเครื่องเทศมาเป็น
ส่วนผสมในการปรุงท�าให้เกิดกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์	 ผัดไทยเป็นหนึ่งใน
อาหารประจ�าชาติไทยท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวโลก	 ผัดไทยโดยท่ัวไปจะน�า
เส้นเล็กมาผัดด้วยไฟแรงกับไข่	 ใบกุยช่าย	 ถั่วงอก	 เต้าหู้เหลือง	 ถั่วลิสงคั่ว	
และกุ้งแห้ง	 ปรุงรสด้วยพริก	 น�้าปลา	 น�้าตาลทราย	 น�้าตาลปี๊บ	 ซอสพริก	 
น�า้มะนาวหรอืน�า้มะขามเปียก	บางสตูรมีการเตมิเนือ้หมูหรือกุง้สดลงไปด้วย 
งานวิจัยนี้ผลิตผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทยส�าเร็จรูปพร้อมปรุงเพื่อสุขภาพ	โดยมี
การพัฒนาสูตรด้วยการใช้ส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชาที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพทดแทนน�้ามันพืช	ปราศจากไขมันทรานส์	และมีปริมาณกรดไขมัน
ไม่ อ่ิมตัวสูงซึ่งช ่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด	 แอล	 ดี	 แอล	 และเพิ่ม
คอเลสเตอรอลชนิด	เอช	ดี	แอล	นอกจากนี้ยังมีการเสริมฟักข้าวผงเพื่อให้
สขีองซอสมีความสม�า่เสมอและมปีระโยชน์ในการต้านอนมุลูอิสระ	คณะผูว้จิยั
ยังต่อยอดงานวิจัยโดยการทดลองน�าน�้ามันเมล็ดชามาใช้ทดแทนน�้ามันพืช
ในซอสกะเพรา	ซอสหมกัเนือ้สตัว์	ซอสราดพรกิสามรส	และในการท�าอาหาร
อีกหลายชนิด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสพร้อมปรุงส�าหรับอาหารไทย

วราภรณ์	วิทยาภรณ์1

เอกพล	อ่อนน้อมพันธุ์1 
วีระพงศ์	วิรุฬห์ธนกฤษณ์1

ค�ำส�ำคัญ :
ซอสผัดไทย
น�้ามันเมล็ดชา	
ฟักข้าว	

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี	
2561

1	โรงเรียนการเรือน		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่การผลกัดนัให้ชมุชนเกดิองค์ความรูใ้หม่
จากฐานทรัพยากรข้าวในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ท่ีแปลกใหม่และ 
หลากหลาย	 โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีท่ีสามารถท�าและพึ่งตนเองได้ในชุมชน	
ภายใต้โครงการเรื่อง	 “การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวปลอดภัยใน
จังหวัดสุพรรณบุรี”	จุดเด่นของงาน	คือ	เกิดองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ใช้ประโยชน์จากข้าวที่แตกต่างจากการใช้ประโยชน์โดยทั่วไป	คือ	การน�า
ผลผลิตจากข้าวมาผลิตเป็นน�้าใบข้าวอ่อน	 และน�้านมใบข้าวอ่อน	 ดังนั้น
นอกจากจะเป็นผลติภณัฑ์ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพจากสารออกฤทธิช์วีภาพ
ซึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ	 ยังมีรสชาติดีและโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์	 	 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดจากความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับชุมชน	 มีการน�าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน	 ถึงแม้ว่ายังม ี
ข้อจ�ากดัด้านทกัษะและวตัถุดบิบ้าง	แต่ยงัคงได้รบัความสนใจ	และการตอบรบั
จากชุมชนในการขยายการผลิตท้ังวัตถุดิบ	 และการแปรรูปให้มีความ
สมบรูณ์แบบมากยิง่ขึน้	ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากงานวจิยัและทรัพยากร
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การผลิตเครื่องดื่มจากใบข้าวอ่อนในจังหวัดสุพรรณบุรี

อัศพงษ์	อุประวรรณา1

บุญญาพร	เชื่อมสมพงษ์2 
จันทรกานต์	ทรงเดช3 
ณัฐธิดา	กิจเนตร3

ค�ำส�ำคัญ :
ใบข้าวอ่อน
สารออกฤทธิ์ชีวภาพ
เครื่องดื่ม

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี	
2560

1 โรงเรียนการเรือน	(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ล�าปาง)	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	 โรงเรียนการเรือน	ส�านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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งานวิจัยนี้ได้น�าเมล็ดกาแฟคั่วจากทางชุมชนทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยมาผลิตเป็นกาแฟผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย	 และ 
น�าไปเป็นส่วนผสมของการผลิตกาแฟปรุงส�าเร็จรูปชนิดผง	เพื่อตอบสนอง
กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ 
ปรุงส�าเร็จรูปชนิดผง	สามารถก�าหนดคุณลักษณะส�าคัญของกาแฟต้นแบบ
จากผังความชอบของผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง	 ท่ีวางจ�าหน่าย 
ในประเทศไทย	ท�าให้ทราบถึงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ส�าคัญของ
กาแฟปรุงส�าเร็จรูปชนิดผง	 ท่ีมีผลต่อความชอบของผู้บริโภค	 นอกจากน้ี	 
ยังได้มีการต่อยอดงานวิจัยโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพ
ด้วยการผสมไอโซฟลาโวนจากจมูกถ่ัวเหลืองซ่ึงช่วยลดความเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคหัวใจ	 ช่วยบรรเทาอาการวัยทอง	 ช่วยเพิ่มความคงตัวของ 
กระดูก	 ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่าง	 ๆ	 เช่น	 มะเร็งเต้านม	
และมะเร็งล�าไส้	เป็นต้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟผงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ
จากชุมชนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง

วราภรณ์	วิทยาภรณ์1

วีระพงศ์	วิรุฬห์ธนกฤษณ์1

ฐิติวรฎา	ใยส�าลี2 
ปรียานิตย์	ตั้งธานาภักดี1 

ค�ำส�ำคัญ :
กาแฟผง
จมูกถั่วเหลือง		
ไอโซฟลาโวน

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี	
2560

1	โรงเรียนการเรือน		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	 โรงเรียนการเรือน	(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ล�าปาง)	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ไข่ขาวเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง	 ไม่มีคอเลสเตอรอล	 จึงถูกแนะน�า
ให้เป็นอาหารส�าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือด	หรือล้างไตทาง 
ช่องท้อง	 โรคมะเรง็	ผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีและผูสู้งอาย	ุการบรโิภคเพียงไข่ขาวต้ม
ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเบื่อหน่ายในการรับประทาน	 การพัฒนาต�ารับ
อาหารโปรตนีสงูจากไข่ขาวจงึเป็นการเพิม่ทางเลือกให้กบัผูบ้รโิภค	และช่วย
ส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ผู้ป่วย	 จุดเด่นท่ีส�าคัญของงานวิจัยนี้คือได้ชุด
ต�ารับอาหารสุขภาพ	อาหารโปรตีนจากไข่ขาว	จ�านวน	15	ต�ารับ	ประกอบ
ด้วยต�ารบัอาหารคาว	ของหวาน	และเคร่ืองดืม่อย่างละ	5	ต�ารบั	โดยไข่ขาว
เม็ดมะม่วงหิมพานต์	 เครปเค้กไข่ขาว	 และนมสดครับเบ้ิล	 มีคะแนนการ
ยอมรับจากผู้บริโภคสูงสุดในแต่ละกลุ่มอาหาร	ต�ารับอาหารโปรตีนจากไข่
ขาวที่พัฒนาขึ้น	 ผู้บริโภค	ผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ	ฝ่ายงาน
โภชนาการของโรงพยาบาลสามารถน�าไปใช้จัดเป็นเมนูอาหารส�าหรับผู้ท่ี
ต้องการโปรตีนเพิ่มได้

การจัดท�าต�ารับอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาต�ารับอาหารโปรตีน
จากไข่ขาว

พัทธนันท์	ศรีม่วง1

ค�ำส�ำคัญ :
อาหารสุขภาพ
ไข่ขาว
อัลบูมิน

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี	
2561

1	โรงเรียนการเรือน		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 เครื่องปรุงชนิดผงส�าเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อลกัษณะการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการประกอบอาหารเพือ่รบัประทาน
ของผู้บริโภคทั่วไป	 เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมที่ผ่านกระบวนการ 
ฆ่าเชื้อ	 ท�าแห้ง	 สามารถเก็บไว้ได้นาน	ท�าให้มีโอกาสทางการตลาดในการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ	 กระบวนการผลิตเครื่องปรุงชนิด 
ผงส�าเรจ็รปู	โดยใช้เทคโนโลยกีารท�าแห้งแบบโฟมแมทซึง่ใช้อณุหภมิูในการ
อบแห้งไม่สูงจึงสามารถช่วยลดการสูญเสียคุณภาพอาหาร	 ลดการเกิด
ปฏิกิริยาสีน�้าตาล	 และช่วยเก็บรักษากลิ่นของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงไว้ได	้
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสามารถบดเป็นผง	 และสามารถดูดน�้ากลับคืนได้เร็ว	
ผลติภณัฑ์และกระบวนการผลตินีส้ามารถขายสทิธิก์ารประดษิฐ์ให้กบัหน่วย
งาน	หรือภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ	ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตขายได้จริง	และ
ตอบสนองต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประกอบอาหารเพื่อ
รับประทานของผู้บริโภคทั่วไป				

การผลิตซอสพริกแบบผงกึ่งส�าเร็จรูปโดยวิธีการท�าแห้งแบบโฟมแมท

นราธิป	ปุณเกษม1

ค�ำส�ำคัญ :
ซอสพริก
เครื่องปรุงชนิดผง
เทคโนโลยีการท�าแห้ง

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ปี	2561

1	โรงเรียนการเรือน		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แป้งข้าวเป็นวัตถุดิบของอาหารท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศและมีการน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารแทบทุก
ประเภท	 ไลโคปีนและเบตาแคโรทีนเป็นสารประกอบโภชนเภสัชประเภท
แคโรทีนอยด์	 ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงสามารถยับยั้ง
สาเหตุของมะเร็งร้ายแรงหลายชนิดรวมทั้งช่วยชะลอวัยซึ่งมีปริมาณสูงใน
ผลฟักข้าว	การพฒันาแป้งจากข้าวให้เป็นอาหารฟังก์ชนัเพือ่ให้มสีมบัตด้ิาน
การต้านอนมุลูอสิระด้วยสารประกอบโภชนเภสชัประเภทแคโรทีนอยด์	เช่น	
ไลโคปีน	เบตาแคโรทนีจากฟักข้าวจงึป็นแนวทางหนึง่ในการเพิม่มลูค่าข้าว
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงท่ีสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้	 การเตรียมแป้งสารประกอบเชิงซ้อนไลโคปีนโดยท่ีไม่ใช้ตัวท�า
ละลายอินทรีย์ในการวิจัยนี้เป็นการเก็บโมเลกุลสารออกฤทธิ์ชีวภาพ	 
ไลโคปีน	 และเบตาแคโรทีน	 ไว้ในวงเกลียวโมเลกุลอะไมโลสของแป้งข้าว
และเกดิเป็นโครงสร้างอะไมโลสชนดิ	ว	ีคอมเพลก็ซ์	เพือ่ช่วยเกบ็รกัษาสภาพ
ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระและเพิ่มความสามารถในการละลายน�้า	 ซ่ึงท�าให้ได้
แป้งที่มีชีวประสิทธิผลต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าธรรมชาติ	หรือสารสกัด	และ
เทคโนโลยสีารกกัเกบ็ตามศลิปวทิยาทีพ่บในกระบวนการอตุสาหกรรมหรอื
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป	 โดยลักษณะและสมบัติของแป้งสารประกอบเชิงซ้อน 
ไลโคปีนที่ได้เหมาะส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ด้านต่าง	 ๆ	 ที่ 
หลากหลาย	เช่น	อาหารฟังก์ชัน	อาหารสุขภาพ	และเวชส�าอางมูลค่าสูง

นวตักรรมสารประกอบเชงิซ้อนอาหารฟังก์ชนัมลูค่าสงูจากพชืสมนุไพร
ทางการเกษตร

วีรชน	ภูหินกอง1

ฐิตา	ฟูเผ่า2

อมรรัตน์	สีสุกอง1 
ฐิตินาถ	สุคนเขตร์1

ค�ำส�ำคัญ :
อาหารฟังก์ชัน
ไลโคปีน
แป้ง

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ปี	2562

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	โรงเรียนการเรือน		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 ซี-ไฟโคไซยานินเป็นรงควัตถุท่ีให้สีน�้าเงินพบอยู ่ภายในเซลล์
สาหร่ายสไปรูลิน่ามีคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน	ต้านการอักเสบ	ต้านมะเร็ง	
และต้านแบคทีเรีย	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่มุก 
น�้ามะพร้าวผสมซี-ไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า	 โดยใช้เทคนิคการ
ขึ้นรูปแบบทรงกลม	 เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์สารซี-ไฟโคไซยานินจาก
สาหร่ายสไปรูลิน่าและสร้างนวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่	ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ทีพ่ฒันาได้มคีณุประโยชน์จากน�า้มะพร้าวและซ-ีไฟโคไซยานนิจากสาหร่าย
สไปรูลิน่ามีรูปลักษณ์แปลกใหม่ที่มีความแตกต่างทั้งลักษณะภายนอกและ
ภายใน	สามารถประยกุต์ใช้ในการประกอบอาหารได้หลากหลาย	ซึง่จะช่วย
เพิม่ช่องทางการตลาดและเพิม่ทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค	แนวทางการน�างาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์	 	 โดยการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์	 เอกสารสิ่งพิมพ	์ 
การประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง	และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับ 
ผู้ประกอบการอาหาร	หรือบริษัทเปิดใหม่/วิสาหกิจเริ่มต้น	ที่สนใจ

นวตักรรมผลติภณัฑ์ไข่มกุน�า้มะพร้าวผสมซ-ีไฟโคไซยานินจากสาหร่าย
สไปรูลิน่า โดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปแบบทรงกลมในการผลิต

มณชัย	เดชสังกรานนท์1

อมรรัตน์	สีสุกอง1  
วีรชน	ภูหินกอง1

ค�ำส�ำคัญ :
สไปรูลิน่า
ซี-ไฟโคไซยานิน
ไข่มุก

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ปี	2562

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 อาหารสุขภาพ	 สารอาหารท่ีมีฤทธ์ิทางยาและโภชนเภสัชมีผลต่อ
สุขภาพที่ดีในระยะยาว	 สามารถป้องกันหรือลดอัตราเสี่ยงต่อโรคภัย	 
รวมทั้งโรคร้ายแรงต่าง	ๆ	ไลโคปีน	และเบตาแคโรทีน	เป็นสารที่พบมากใน
ฟักข้าวและมะเขือเทศส่วนเบตากลูแคน	 เป็นสารที่มีศักยภาพสูงในการ 
ออกฤทธิต้์านอนมุลูอสิระ	ป้องกนัโรคมะเรง็	กระตุน้ภมูคิุม้กนั	รวมทัง้ชะลอ
ความชราได้	 อย่างไรก็ตามการบริโภคตามธรรมชาติสามารถได้รับสาร 
ออกฤทธิ์เหล่านี้ในปริมาณน้อย	 แม้ว่าเทคโนโลยีสารสกัดหรือสารกักเก็บ 
ในท้องตลาดสามารถท�าให้ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ธรรมชาติสูงขึ้น	
แต่อย่างไรก็ตามสมบัติพื้นฐานของสารธรรมชาติเหล่านี้คือเสื่อมสภาพ 
การออกฤทธิไ์ด้ง่ายและดดูซมึเข้าสูร่่างกายได้น้อย	นอกจากนัน้ยงัมข้ีอจ�ากดั
จากลักษณะทางกายภาพในการน�าไปใช้	 การพัฒนาเป็นสารประกอบ 
ไลโคปีนเบต้ากลูแคนคอมเพล็กซ์	 โดยอาศัยการเกิดอันตรกิริยาโดยแรง 
อย่างอ่อนท่ีไม่ใช่พันธะโคเวเลนซ์ช่วยปรับปรุงสมบัติการออกฤทธิ์ให้ดีข้ึน	
มคีวามคงทนต่อสภาพแวดล้อมสงูขึน้	รวมท้ังมสีมบตัช่ิวยให้ดดูซมึสูร่่างกาย
ได้ดีขึ้น	ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นผงแห้งที่ละลายน�้าได้	ที่สามารถปรับปรุง
เป ็นผลิตภัณฑ์ทางด ้านสุขภาพและเวชส�าอางมูลค ่าสูงได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์	แอลกอฮอล์	หรือ
น�้ามันเป็นส่วนผสม	

นวัตกรรมสารประกอบเชิงซ้อนโภชนเภสัชธรรมชาติมูลค่าสูง
กลูแคนแคโรทีนอยด์จากกากเหลือทิ้งของสาหร่ายสไปรูลิน่า

วีรชน	ภูหินกอง1

ฐิตา	ฟูเผ่า2

อมรรัตน์	สีสุกอง1 
มณชัย	เดชสังกรานนท์1

ค�ำส�ำคัญ :
กลูแคน
แคโรทีนอยด์	
สไปรูลิน่า 

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ปี	2562

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	โรงเรียนการเรือน		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



สวนที่ 3
ดานการพยาบาล

และสุขภาวะ

28 ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปี 2560-2562

	 ซี-ไฟโคไซยานินเป็นรงควัตถุท่ีให้สีน�้าเงินพบอยู ่ภายในเซลล์
สาหร่ายสไปรูลิน่า	มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน	ต้านการอักเสบ	ต้านมะเร็ง	
และต้านแบคทเีรยีก่อโรค	นยิมใช้แต่งสใีนผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งส�าอาง	
กากชีวมวลที่เหลือจากการสกัดซี-ไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า 
ยังคงมีสารประกอบอินทรีย์ต่าง	 ๆ	 ในปริมาณสูง	 โดยเฉพาะโปรตีน	 
กรดอะมิโนเบต้า	-	1,	2	-	กลูแคน	กรดไขมัน	วิตามิน	และแร่ธาตุอื่น	ๆ	อีก
หลายชนิด	งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้กากชีวมวลเหลือทิ้ง
ดังกล่าวในการผลิตอาหารฟังก์ชัน	 ได้แก่	 ข้าวกล้องหอมมะลิพองอัดแท่ง 
เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า	ไอศกรีมเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า	และโยเกิร์ตเสริม
สาหร่ายสไปรูลิน่า	 โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะโปรตีนและกรดอะมิโน	 นอกจากจะเป็น 
การสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้วยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับของ 
เหลือทิ้งและเป็นการก�าจัดของเสียได้อย่างชาญฉลาดด้วย	องค์ความรู้จาก
งานวจิยัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์		โดยการเผยแพร่ในสือ่ออนไลน์	เอกสาร
สิ่งพิมพ์	 การประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง	 และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตให้กับผู้ประกอบการอาหาร	หรือบริษัทเปิดใหม่/วิสาหกิจเริ่มต้น	
ที่สนใจ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากกากชีวมวลเหลือทิ้งของ
สาหร่ายสไปรูลิน่าที่ได้จากการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน

มณชัย	เดชสังกรานนท์1

อมรรัตน์	สีสุกอง1  
กัลยาภรณ์	จันตรี2

ค�ำส�ำคัญ :
สไปรูลิน่า
ซี-ไฟโคไซยานิน	
อาหารฟังก์ชัน

อัตลักษณ์ด้านอาหาร	ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ปี	2561

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



สวนที่ 3
ดานการพยาบาล

และสุขภาวะ

•	 การพัฒนาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน

•	 รปูแบบกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะผูส้งูอาย	ุบนพืน้ฐาน
ศักยภาพของชุมชน	 :	 กรณีศึกษาชุมชน	 จังหวัด
สุพรรณบุรี

•	 รูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร

•	ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ	การป้องกันในวัยผู้ใหญ่	
การฟื้นฟูสุขภาพจิต	และการสนับสนุนในครอบครัว
ส�าหรับผู้ดูแลหลัก

•	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

•	 การประเมินระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย	 ในศตวรรษที่	 21	 เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว	12	เมืองต้องห้ามพลาด

29ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปี 2560-2562
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ผลงานวิจยัด้านการพยาบาลและสขุภาวะท้ัง	6	เรือ่ง	แสดงถึงการผลกัดนั
และพฒันานวตักรรมสขุภาพเพือ่การสร้างเสรมิสขุภาพ	การควบคุม	ป้องกนัโรค
และการดูแลรกัษาทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจติของบคุคลทกุวยัโดยเฉพาะโรค
ที่ป้องกันได้	 การพัฒนานวัตกรรมครอบคลุมการพัฒนาเพื่อบุคคลทุกวัย	 
นับตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน	 วัยผู้ใหญ่	 และผู้สูงอายุ	 ทั้งในครอบครัวและชุมชน	
นับเป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	 เน้นการใช้ศักยภาพและการมีส่วนร่วม 
อย่างแท้จริงของบุคคล	 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มีการน�าภูมิปัญญาไทย	
ศักยภาพสิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยี	มาใช้ให้เกิดประโยชน์	น�าสู่การพึ่งพาและ 
การจัดการตนเองของบุคคลและชุมชน	ลดค่าใช้จ่าย	ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพของรัฐ	อาทิ	ระบบการแพทย์ทางไกลได้อย่างรวดเร็ว	ทันการณ์
ต่อความเจ็บป่วยที่อาจเกิดข้ึนได	้ ผลงานวิจัยข้างต้นสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ
นวตักรรมทีจ่ะส่งผลให้ครอบครวั	ชมุชน	คนทกุวยั	อยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ	
มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม	ประเทศชาติต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง	

การวิพากษ์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพยาบาลและสุขภาวะ:
งานวิจัย 2560-2562

ศ.ดร.ประนอม	โอทกานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและ 
สขุภาวะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2560-2562	มุง่ตามกรอบการวิจยัของประเทศไทย
ทีไ่ด้ให้ความส�าคัญกบัเรือ่งของสขุภาพ	โดยผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ
ส่วนใหญ่เป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันบนพื้นฐานการพยาบาลและ 
สุขภาวะมุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย	 ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ	 โดย
การสร้างเสริมสขุภาพเดก็ปฐมวยัส�าหรบัศนูย์พฒันาเดก็ในชมุชน	จะประสบความ
ส�าเรจ็ได้ต้องมแีผนปฏบิตักิารทีเ่กดิจากการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและ
น�าไปใช้จรงิให้สอดคล้องกับบรบิทของศนูย์พฒันาเดก็ปฐมวยั	หากกล่าวถงึการมี
ส่วนร่วมขอยกตวัอย่างรปูแบบกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะผูส้งูอาย	ุทีเ่กดิจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน	 โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของผู้สูงอายุที่ยั่งยืน	 จะ
ท�าให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 เช่น	 กิจกรรมใน
การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ	โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่อยู่ใน
วยัผูใ้หญ่ต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด	การรบัประทานยาและอาหารบางชนิด 
การฝึกสติปัญญา	การควบคุมอารมณ์	เป็นต้น	จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี	
แต่หากมีภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มแรก	 การบ�าบัดทางสุขภาพจิตจะช่วย 
ชะลอความรุนแรงลงได้	ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัวที่มี
ผูส้งูอายสุมองเสือ่มจะช่วยลดความเครียดส�าหรบัผูดู้แลหลกัลงได้	หกัมมุมาทีก่าร
ใช้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้สูงวัยหรือผู้ป่วย	 และบุคลากรทางการแพทย์พูดคุยโต้ตอบ
กันได้แบบเรียลไทม์	จากการประเมินระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ	 พบว่าสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน	 ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษา	ลดระยะเวลา	และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วยให้เกิด
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางไกลให้ดีข้ึนได้	 นอกจากนี้หากกล่าวถึง
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	 ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยโดยใช้พชืสมนุไพร	ต้องมคีวามรู	้ความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องในการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ภมูปัิญญาพืน้บ้านจากสมนุไพรทีม่คีณุภาพตาม
มาตรฐานถอืเป็นข้อได้เปรยีบของประเทศไทยในการพฒันาผลติภณัฑ์ภมิูปัญญา
พื้นบ้านในการผลักดันนวัตกรรมใหม่	ๆ	ต่อไป

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพยาบาลและสุขภาวะ:
ผลิตภาพด้านการวิจัย
ประจ�าปีงบประมาณ 2560-2562

ผศ.ดร.ดวงเนตร	ธรรมกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



32 ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปี 2560-2562

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนที่ด�าเนินการในศูนย์พัฒนา
เด็กในชุมชน	 ควรมาจากความร่วมมือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 
ครูพี่เลี้ยง	 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	 ครอบครัว	 และผู้ปกครอง	 ข้ันตอนของ 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสม 
เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์สภาพการจัดการดูแลเพื่อค้นหาโอกาสของ 
การสร้างเสรมิสขุภาพเดก็ปฐมวยั	การรบัรูแ้ละความร่วมมอืของครอบครวั	
และการมส่ีวนร่วมของคร	ูพีเ่ลีย้ง	และอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ในขัน้ตอนของ 
การออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	เพื่อให้แผนปฏิบัติ
การนั้นสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	 ปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการไปใช้จริง	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านผู้น�า	 
ด้านการบรหิารจดัการ	ด้านการสร้างเครอืข่าย	การสนับสนนุ	และด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากร

การพัฒนาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน

ศรีสุดา	วงศ์วิเศษกุล1

รุ่งนภา	ป้องเกียรติชัย1 
อรนุช	ชูศรี1

รังสรรค์	มาระเพ็ญ1 
ณัฐรพี	ใจงาม1

ค�ำส�ำคัญ :
สร้างเสริมสุขภาพ	
เด็กปฐมวัย	
ชุมชน

อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและ
สุขภาวะ	ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินปี	2560

1	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์	 โดยข้อมูล
จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	 รายงานว่าประชากรอายุ	 
60	ปีขึ้นไปจะมีมากถึงร้อยละ	20	ในปี	2564	การเพิ่มจ�านวนของผู้สูงอายุ
ส่งผลกระทบต่อการดแูลสขุภาพและการด�าเนนิชวีติของผูส้งูอายจุากสภาพ
ความเสื่อมของร่างกายตามช่วงวัย	 ปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังต่าง	ๆ 	เช่น	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	ฯลฯ	รวมทั้งสถานการณ์โรค
ระบาด	ดงันัน้ผูส้งูอายจุะต้องอยูอ่ย่างมคีณุภาพชวีติทีด่แีละดแูลสขุภาพได้
ด้วยตัวเอง	 ผู้สูงอายุจะมีสุขภาวะท่ีดีและอยู่อย่างมีความสุขได้นั้น	 ชุมชน
นับว่ามีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน	ศักยภาพชุมชนจะเป็น
ตวับ่งชีถ้งึความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิสขุภาวะของผูส้งูอาย	ุการวจัิยรปูแบบ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชน	 เป็นการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านทรัพยากร	 บุคลากร	 และเครือข่าย 
ต่าง	ๆ	 เพื่อพัฒนาความรู้	ปรับทัศนคติ	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ	มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสอดคล้อง
กับความต้องการและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ	 ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 โดยใช้คู่มือจัดกิจกรรมและแกนน�าท่ีผ่านการ
อบรมร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม 
สุขภาวะผู้สูงอายุ	 ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะท่ีดีและพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นผู้สูงอายุท่ีเป็นพฤฒพลังมีคุณค่าและมีพลังในการด�าเนินชีวิตอยู่ 
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุข

รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ บนพื้นฐานศักยภาพ
ของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

สุชาดา	โทผล1

สมศักดิ์	เจริญพูล2

จันทรกานต์	ทรงเดช3

ณัฐธิดา	กิจเนตร3

เมฐินีย์	นุ้ยสุด4 
สุทัศน์	ด่านตระกูล5

ค�ำส�ำคัญ :
สุขภาวะ
ผู้สูงอายุ
ศักยภาพชุมชน

อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและ
สุขภาวะ	ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินปี	2560

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5	 เทศบาลต�าบลท่าเสด็จ	จังหวัดสุพรรณบุรี
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การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุและการเกิดภาวะสมองเสื่อม	 ท�าให้เกิด
ความผิดปกติด้านความจ�า	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุและพัฒนา 
รูปแบบและแนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน	 
กลุม่ตัวอย่างเป็นผู้ท่ีมีอาย	ุ60	ปีข้ึนไปท่ีพกัอาศยัในเขตตล่ิงชัน	กรงุเทพมหานคร 
จุดเด่นของงานวิจัยนี้	 คือ	 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ของผู้สูงอายุในชุมชน	 ประกอบด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด	การรบัประทานยาและอาหารบางชนดิ	การเข้าสงัคม 
การท�ากิจกรรมสม�่าเสมอ	การฝึกสติปัญญา	การควบคุมอารมณ์	และการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน	 สามารถน�ารูปแบบและแนวทางการ
ป้องกนัภาวะสมองเสือ่มไปใช้ประโยชน์โดยพมิพ์เป็นแผ่นป้ายโฆษณา	เพือ่
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่	 และเสนอแนวทางต่อยอดในการจัดโครงการ 
ดังกล่าวไปยังชุมชนอื่น	ๆ	ในพื้นที่ใกล้เคียง	

รูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ณัฐรพี	ใจงาม1

ชุติมา	ทองวชิระ1 
สุชาดา	โทผล2

ค�ำส�ำคัญ :
ผู้สูงอายุ	
สมองเสื่อม		
การป้องกันภาวะสมองเสื่อม

อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและ
สุขภาวะ	ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินปี	2560

1	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในวัย
ผูใ้หญ่	การฟ้ืนฟผููส้งูอายุทีมี่ภาวะสมองเสือ่มในระยะแรก	และการลดภาวะ
เครียดจากการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครอบครัว	 ด�าเนินการ
ใน	3	รูปแบบ	คือ	รูปแบบที่	1	การส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อป้องกัน
ภาวะสมองเสือ่ม	พบว่า	กจิกรรมส่งเสรมิการจดัการตนเองมปีระสทิธผิลใน
การดูแลตนเองในกลุ่มวัยผู้ใหญ่และส่งเสริมศักยภาพในการจัดการด้าน
สุขภาพของตนได้ดีขึ้น	 รูปแบบที่	 2	 การบ�าบัดทางสุขภาพจิต	 พบว่า	 
ช่วยฟ้ืนฟใูห้ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะสมองเสือ่มในระยะแรกเริม่มคีวามทรงจ�าดข้ึีน	
ซึง่จะช่วยชะลอมใิห้ภาวะสมองเสือ่มเพิม่ระดบัความรนุแรงในระยะท่ีสงูขึน้ได้ 
และรปูแบบที	่3	การสร้างเสรมิแรงสนบัสนนุในครอบครวัส�าหรบัผูดู้แลหลกั
ของผูส้งูอายท่ีุมภีาวะสมองเสือ่ม	พบว่า	การสนบัสนนุทางสังคมจากสมาชิก
ในครอบครวัสามารถช่วยลดความเครยีดและช่วยบรรเทาภาระการดแูลของ
สมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อมลงได้

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ การป้องกันในวัยผู้ใหญ่ 
การฟื้นฟูสุขภาพจิต และการสนับสนุนในครอบครัว
ส�าหรับผู้ดูแลหลัก

ศรีสุดา	วงศ์วิเศษกุล1

รุ่งนภา	ป้องเกียรติชัย1 
อรนุช	ชูศรี1

ปณวัตร	สันประโคน1

ศิริพร	นันทเสนีย์1

อริยา	ดีประเสริฐ1 
วิวินท์	ปุรณะ1

ค�ำส�ำคัญ :
สมองเสื่อม
ครอบครัว
ผู้ดูแลหลัก

อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและ
สุขภาวะ	ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินปี	2561

1	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 จากศักยภาพของประเทศไทยซ่ึงอุดมไปด้วยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 จึงเป็นโอกาสที่ดีของ
ประเทศไทยที่จะน�าข้อได้เปรียบเหล่านี้มาใช้เป็นพื้นฐานในการผลักดัน
ธุรกิจนวัตกรรม	 ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็นการน�าทรัพยากรธรรมชาติด้านพืช
สมุนไพรในเขตภาคเหนือตอนล่าง	7	จังหวัด	ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
มาใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านใน	 7	 จังหวัด	 7	
ผลิตภัณฑ์		ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อใช้ในการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล	และเป็นแนวทาง
ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย
ให้ถูกต้องและเหมาะสม	 ผลที่ได้รับสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการ 
ตัดสินใจของผู้บริหารในการน�าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบล	ตลอดจนชุมชนได้รบัความรู	้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการเลอืก
ใช้ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจากสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลในเขตภาคเหนือตอนล่าง

กชกร	ช�านาญกิตติชัย1

วิภาดา	มุกดา2 
ณิศิรา	กายราศ3

ค�ำส�ำคัญ :
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน		
แพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล

อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและ
สุขภาวะ	ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินปี	2561

1	ส�านักกิจการพิเศษ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 จากการประเมินระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแล
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลส�าหรับผู้สูงวัยในศตวรรษท่ี	
21	นั้น	สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน	ปรับปรุง	และพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยีเพื่อมาช่วยให้ผู้สูงวัยหรือผู้ป่วย	 และบุคลากรทางการแพทย์ 
พูดคุยโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์	 โดยท่ีบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
ท�าการรกัษา	วนิจิฉยัโรค	และให้ค�าปรกึษาจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญได้ทันท่วงท	ี
ในขณะที่ผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยอยู่ในชนบทห่างไกลไม่ต้องเดินทางเข้ามาที ่
โรงพยาบาล	 เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยท่ีไปใช้บริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ	่
ลดระยะเวลา	และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ตลอดจนช่วยลดช่องว่างใน
การบรหิารจดัการด้านต่าง	ๆ 	บุคลากรทีใ่ห้บรกิารมเีพยีงพอและมศีกัยภาพ
ในการให้บรกิารเป็นไปตามทีผู่ร้บับรกิาร	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด	 รวมถึงมีกลไกท�าให้ประชาชนทุกคนมีความเข้มแข็ง
สามารถดูแลตนเอง	ครอบครัว	และชุมชนที่อาศัยอยู่	ได้น�าไปพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

การประเมินระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 12 เมือง
ต้องห้ามพลาด

วิภาดา	มุกดา1 
วันเพ็ญ	ควรสมาน1

ค�ำส�ำคัญ :
ระบบการแพทย์ทางไกล
การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัย

อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและ
สุขภาวะ	ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินปี	2562

1	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



สวนที่ 4
ดานอุตสาหกรรม

บริการ
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•	 การพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดล�าปางเพื่อให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในภาคเหนือ

•	 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการจัดท�า
โปรแกรมการท่องเที่ยวส�าเร็จรูปในรูปแบบการ 
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพโดยชมุชนมส่ีวนร่วม	กรณศีกึษา
การดูแลสุขภาพแบบล้านนาในพื้นที่จังหวัดล�าปาง

• การเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพในกลุ่ม	 แอคทีฟ	 บีช	 (ชลบุรี-ระยอง-
จนัทบุร-ีตราด)	ด้วยนวตักรรมเพ่ือสร้างบรกิารมลูค่าสงู 
และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพของเอเชีย

•	 นวัตกรรมกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพ
การบรกิารของพนกังาน	ทีพ่กัเพือ่สขุภาพในเขตพืน้ที่
พัฒนาการท่องเที่ยว	อารยธรรมล้านนา	 เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าปฏบิติังานด้านบรกิารของแรงงาน
ไทย

•	 แนวทางการเพิ่มศักยภาพท่ีพักแรมเพื่อสุขภาพใน
เขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

•	 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาโดยใช้ฐาน
ทรัพยากรในท้องถิ่น	เพื่อสร้างบริการมูลค่าสูง

•	 การสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อส่ง
เสริมพนักงาน	 ที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

•	 การพัฒนานวัตกรรมระบบให้ค�าแนะน�าอัจฉริยะ
ส�าหรบัส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพในกลุม่	แอค
ทีฟ	 บีช	 (ชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 ตราด)	 เพื่อสร้าง
บริการมูลค่าสูง

•	 รปูแบบเนือ้หาดจิทัิลเพือ่สนบัสนนุการท่องเท่ียวเพือ่
สุขภาวะส�าหรับผู้สูงอายุ		

•	 การส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมาย 
ปลายทางคณุภาพด้านการท่องเทีย่วเชงิกฬีาผจญภยั
ส�าหรบักลุม่นกัท่องเทีย่วศกัยภาพสูงเพือ่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน	
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•	 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจค่ายมวยไทยและ 
โซ่อุปทาน	 การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อยกระดับประสบการณ์ 
การเรียนรู้	และสร้างรายได้จากนกัท่องเทีย่วประเทศ
จีน	รัสเซีย	และญี่ปุ่น

•	 นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค ่ายมวยไทย 
เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับ	 สหราชอาณาจักรและสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส์เพือ่ยกระดับการเรยีนรู	้และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

•	 การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของผู ้สูงอายุเพื่อ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

•	 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเครือข่ายกลุ่มเมือง
ร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ของเมือง
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนศักยภาพสูงรุ่น
ใหม่ที่จัดการเดินทางการท่องเที่ยวด้วยตนเอง

•	 การพฒันาต้นแบบกจิการเพือ่สงัคมของมหาวทิยาลยั
สวนดุสิตศึกษากรณีการท�าการตลาดข้าวปลอดภัย
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

•	 การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนด้วย“ข้าวไร่กะเหร่ียง”	 อ�าเภอด่านช้าง	
จังหวัดสุพรรณบุรี

•	 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่อ�าเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี

•	 การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตาม
รอยวฒันธรรมเปอรานากนัอนัดามนัวถีิในเขตภาคใต้
ของประเทศไทย	ตามแนวทาง	ออเธนทิสซิที	 :	 เก่า
แท้	ปรุงใหม่	ให้ทันสมัย	
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“มนุษย์”	 ซึ่งอาจหมายถึง	 “นักท่องเที่ยว”	 ในปัจจุบันก�าลังเผชิญกับภาวะของ
พฤติกรรมและอารมณ์ที่เรียกว่า	 “Trauitude”	 ซ่ึงหมายถึงอารมณ์ท่ีอยากเท่ียวหลังจากท่ี
ต้อง	“Social	Distancing”	อนัเกดิจากปัจจยัแทรกซ้อนท่ีมช่ืีอว่า	“โควิค	19”	จากสถานการณ์
นีจึ้งส่งผลให้	“การท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ”	คอืโอกาสทองในการพฒันาการท่องเท่ียวในอนาคต	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ถือได้ว่าเป็น	“มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต”	ที่มองเห็นแนวโน้มส�าคัญนี้

John	 Hopkins	 Gentre	 for	 Health	 Seerity	 ร่วมกับ	 The	 Nuclear	 Threat	 
Initiative	ได้จัดล�าดับประเทศไทยเป็นล�าดับที่	6	ของโลก	และอันดับที่	1	ของเอเชียในด้าน
ความมัน่คงของระบบสาธารณสขุของประเทศสิง่นีส้ะท้อนไปถงึ	“ศกัยภาพด้านการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพในอนาคต”

องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมบริการ	 ปีงบประมาณ	 2560-2562	 ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 สะท้อนภาพความก้าวหน้าและความสามารถท่ีจะพ้นจาก	 “กับดัก
อนาคต”	 อย่างชัดเจน	 ส�าหรับความก้าวหน้าและผลิตภาพนั้น	 การวิจัยมีการก�าหนดพ้ืนท่ี 
ในการสร้างองค์ความรู้อย่างชัดเจนในพื้นที่	 “กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว”	 ล้านนา	 และ	Active	
Beach	ซึง่ถอืว่าเป็นกลุม่จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพทางการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพในระดบั	“จังหวดั”	
ผลจากการวิจัยในเชิงองค์ความรู้นั้นครอบคลุมสุขภาพกาย	 สุขภาพใจ	 และการด�ารงอยู ่
ในสังคมที่ปราศจากโรคภัยโดยเน้นการวิจัยท่ีให้แนวทางและรูปแบบในการพัฒนา	 “สินค้า
และบรกิาร”	ของการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	โดยรวมการท่องเทีย่วเชงินเิวศและการท่องเทีย่ว
เชงิกฬีา	ทีเ่น้นการสร้างสขุภาวะทางกาย	และการท่องเท่ียวเชงิ	Life	Style	และการท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม	 ที่เน้นการพัฒนาสุขภาพใจของนักท่องเท่ียว	 นอกจากนี้ยังมีการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ในเชิง	 “การเตรียมความพร้อม”	 ในมิติอื่น	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 อาทิ	 การพัฒนา 
เส้นทางการท่องเทีย่ว	การพฒันาผูป้ระกอบการ	การพฒันาท่ีพกัแรม	การพฒันาระบบแนะน�า
การท่องเที่ยวสุขภาพอัจฉริยะ	การพัฒนาสื่อและระบบดิจิทัล	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ	 อาทิ	 ข้าวไร่กะเหรี่ยงปลอดภัย	 โดยการวิจัยท้ังหมด 
ทีก่ล่าวมาแล้วนัน้มุง่เน้นกลุม่เป้าหมายนกัท่องเทีย่วทีช่ดัเจน	คอืกลุม่นกัท่องเทีย่วสงูอายแุละ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ

ส�าหรับความก้าวหน้าในการวิจัยในระดับนานาชาตินั้น	พบว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้เลง็เหน็ศักยภาพของ	“การท่องเทีย่วเชงิกฬีามวยไทย”	ทีจ่ะสามารถสร้างศกัยภาพทางการ
แข่งขันได้โดยเน้นการวิจัยเพื่อขยายผล	 “ธุรกิจมวยไทย”	 ผ่านการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจใน 
รูปแบบแฟรนไชน์	ในประเทศสหราชอาณาจกัร	และสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์	รวมท้ังการเตรยีม
ความพร้อมในการบริหารจัดการค่ายมวยส�าหรับนักท่องเที่ยวจีน	รัสเซีย	และญี่ปุ่น	

จากผลิตภาพข้างต้นสะท้อนให้เห็น	 “พลัง”	 ท่ีเข้มแข็งของ	 “นักวิจัย”	 และ	 “การ 
หนุนเสริม”	 ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐาน
ความรู้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่มองเห็น	 “อนาคต 
การท่องเที่ยวไทย”	อย่างแท้จริง		

การวิพากษ์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมบริการ:
งานวิจัย 2560-2562

ศ.ดร.เทิดชาย	ช่วยบ�ารุง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
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อุตสาหกรรมบริการเป็นหนึ่งในสี่ของ	SDU	Spotlight	Series	ที่
มุ่งสร้างความเป็นเลิศจากก�าลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา	ความรู้
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นนวัตกรการบริการที่เข้ากับยุคดิจิทัล	 
งานวิจัยและนวัตกรรมของอัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	2560-2562	มุ่งตามกรอบการวิจัยของประเทศไทยที่ได้ให้
ความส�าคัญกับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	 โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 ท้ังในด้านอุปทานและอุปสงค์	 โดยในด้าน
อุปทานน้ันมีประเด็นด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ		การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ	 ในส่วนของอุปสงค์นั้น	 มีประเด็นด้านการพัฒนานวัตกรรม
ระบบให้ค�าแนะน�าอัจฉริยะส�าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	และ
การพัฒนารูปแบบเนื้อหาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ 
ส�าหรับผู้สูงอายุ	นอกจากนั้น	ยังมีประเด็นใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ	 คือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยและมวยไทย	 โดยเน้นกลุ่ม 
เป้าหมายคือนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่
ประเทศไทย	 และเมื่อพิจารณาถึงนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง	 นักวิจัยของ
มหาวทิยาลัยสวนดสุติยงัได้สร้างงานวจิยัด้านตลาดท่องเทีย่วของผูสู้งอายุ
และนกัท่องเทีย่วจนีศกัยภาพสงูรุน่ใหม่เช่นกนั	ประเดน็สดุท้ายคอืประเดน็
ทีเ่ช่ือมโยงกับ	Sustainable	Development	Goals	ของ	United	Nation	
โดยนกัวจัิยได้ผลติงานด้านการพฒันาต้นแบบการด�าเนนิกจิการเพือ่สงัคม	
และการพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อความยั่งยืนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	
วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่โลกสืบไป

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการ:
ผลิตภาพด้านการวิจัย
ประจ�าปีงบประมาณ 2560-2562

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา	วิชาศิลป์
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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จังหวัดล�าปางเป็นจังหวัดท่ีมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีอุดม
สมบูรณ์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบทางด้าน
อาหารเหนือ	พืชสมุนไพร	 วัฒนธรรม	ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติที่
เอือ้ต่อการพัฒนาให้เป็นเมอืงแห่งการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพด้วยการส่งเสรมิ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น	เช่น	อาหาร	ภูมิปัญญาและเส้นทาง 
การท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	 โดยเฉพาะการวิจัยและ
พัฒนาโดยการน�าวัตถุดิบเฉพาะถิ่นมาต่อยอด	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์สปาจาก
สมุนไพร	 การพัฒนาต�ารับอาหารเพื่อสุขภาพเชื่อมโยงกับเส้นทางการ 
ท่องเทีย่วโดยมุง่เจาะกลุม่คนรกัสขุภาพจงึนบัเป็นการสร้างจดุขายทางการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างให้กับจังหวัดล�าปาง	 ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
จังหวัดด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยว	อีกทั้งการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย
ด้วยการใช้วตัถดุบิในท้องถ่ินยงัเป็นการช่วยให้คนในท้องถ่ินเหน็ความส�าคญั	
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชนสืบต่อไป

การพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดล�าปาง
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคเหนือ

พรรณี	สวนเพลง1

ศรีสุดา	หาญภาคภูมิ1

จิราภรณ์	ทองตัน1

ธีรนุช	ฉายศิริโชติ2

พิรมาลย์	บุญธรรม2

จารุณี	วิเทศ2

ขวัญนภา	สุขคร3

เสาวธาร	สมานิตย์3 
วรัญญาภรณ์	ศรีสวรรค์3

ค�ำส�ำคัญ :
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ		
ศักยภาพการท่องเที่ยว		
จังหวัดล�าปาง							

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะโรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 คณะศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล�าปาง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นทางเลือกหนึ่งของรัฐบาลไทยในการ
พฒันาและส่งเสรมิประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางด้านการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
ซึ่งจากการรายงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน	 กรมประชาสัมพันธ	์
(2017)	 ระบุว่า	 อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก 
ขยายตัวปีละ	 10	 เปอร์เซ็นต์	 คิดเป็นมูลค่า	 1.6	 ล้านล้านบาท	 ซ่ึงช่วย 
กระตุ้นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ	 ตลอดจนการกระจายรายได้ 
ของการท่องเท่ียวจากเมืองหลักสู่เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลไทย	 
ดงัความส�าคญัของการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัพืน้ทีแ่หล่งท่องเท่ียวของเมอืงรอง 
ได้แก่	 จังหวัดล�าปางให้เติบโตและมีความมั่นคงตลอดจนการกระจาย 
รายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง	 ด้วยการสร้างเส้นทางท่องเท่ียวโดยออกแบบ
กจิกรรมการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสขุภาพให้มคีวามเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดล�าปางท่ีเน้นอัตลักษณ์การท่องเท่ียวเพื่อการดูแลรักษา
สุขภาพตามวิถีวัฒนธรรมล้านนา	 เช่น	 การน�าทรัพยากรทางธรรมชาติ
ประเภทสมนุไพรมาเป็นส่วนประกอบในการดแูลสขุภาพภายในและสขุภาพ
ภายนอก	เช่น	การประกอบอาหารบ�ารุงสุขภาพภายใน	และการน�ามาเป็น
วตัถดุบิเพือ่เป็นส่วนผสมของผลติภณัฑ์เพือ่การดแูลรกัษาสขุภาพภายนอก	
โดยน�าเสนอการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะให้กับ 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการจัดท�าโปรแกรมการท่องเที่ยว
ส�าเร็จรูปในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาการดูแลสุขภาพแบบล้านนาในพื้นที่จังหวัดล�าปาง

ไพริน	เวชธัญญะกุล1

ธัญชนก	บุญเจือ1

สาติยา	มิ่งวงศ์1 
ณิศิรา	กายราช1

ค�ำส�ำคัญ :
การท่องเท่ียวเชงิส่งเสรมิสขุภาพ
การดูแลสุขภาพแบบล้านนา
โปรแกรมการท่องเทีย่วส�าเรจ็รปู

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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จากการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ที่การแข่งขันของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 รัฐบาลจึงให้ความส�าคัญและพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย	 เพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์	 4.0	 โดยการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย	ีความคดิสร้างสรรค์	นวตักรรม	และเปลีย่นจากการเน้นภาคการ
ผลติสนิค้า	ไปสูก่ารเน้นภาคบรกิารมากข้ึน	โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจ	และ
เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการพัฒนา 
ทนุมนษุย์ด้านการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพให้มีความรูแ้ละทักษะด้านการบรกิาร
เพื่อยกระดับการบริการมูลค่าสูง	 ในกลุ่ม	 แอคทีฟ	 บีช	 (ชลบุรี-ระยอง-
จนัทบรุ-ีตราด)	มุง่สูก่ารเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพบนระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก	ด้วยการพัฒนาคนให้มีทักษะ	ความสามารถ	และ
ความเชีย่วชาญในการบรกิารด้านการนวด	ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์	และเป็น
สิง่ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเลอืกเดนิทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย	ท�าให้เกิด
รายได้ให้กับประเทศไทย

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในกลุ่ม แอคทีฟ บีช (ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด)
ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างบริการมูลค่าสูง และยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย

จิรานุช	โสภา1

พรรณี	สวนเพลง2

พิรมาลย์	บุญธรรม3

ชุติมา	จักรจรัส1 
ณัฐปรียา	โพธิ์พันธุ์1

ค�ำส�ำคัญ :
การเพิ่มขีดความสามารถ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่ม	 Active	 Beach	 (ชลบุรี-
ระยอง-จันทบุรี-ตราด)				

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การพัฒนาคุณภาพหรือประสิทธิผลการให้บริการของพนักงานใน
ธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพ	 โดยการเพิ่มกระบวนการท่ีให้ความส�าคัญต่อ
กระบวนการการประเมินผลกระทบ	 การให้บริการซึ่งเป็นนวัตกรรม
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาฯ	 โดยการพิจารณาให้มีความสอดคล้อง
กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานบริการ	 รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้ตรวจสอบคุณภาพหรือประสิทธิผลการให้บริการ	 เช่น	 ลูกค้า	 หัวหน้า	 
ผู้เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	เพื่อท�าให้ทราบว่าสมรรถนะการปฏิบัติงานบริการใดที่
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่มีคุณภาพหรือประสิทธิผล	การปฏิบัติงานบริการใดที่
เสรจ็สิน้บางส่วน	การปฏบิตังิานบรกิารใดทีเ่สรจ็สิน้สมบรูณ์	การปฏบิตังิาน
บริการใดทีต้่องการพฒันา	รวมทัง้แผนปฏบิตักิารบรกิารเฉพาะของพนกังาน
แต่ละคนเพื่อพัฒนาการให้งานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล	 โดย
การด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพหรือประสิทธิผลการให้บริการใน
รอบการปฏิบัติงานถัดไปอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพการบริการของ
พนักงานที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าปฏิบัติงาน
ด้านบริการของแรงงานไทย

เพ็ญพักร์ศิณา	วิเชียรวรรณ1

วรรณพรรธน์	ริมผดี1 
วิภาดา	มุกดา2

ค�ำส�ำคัญ :
กระบวนการฝึกอบรมและพฒันา
คณุภาพการบรกิารของพนกังาน
เขตพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แนวทางการเพิ่มศักยภาพท่ีพักแรมเพื่อสุขภาพด้านการบริหาร
จัดการการตลาด	ในช่วงนอกฤดกูาลของการเดนิทางท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ีฯ		
โดยการเลือกใช้แผนการตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ 
ด�าเนนิงานของธรุกิจทีพ่กั	เพือ่รบัมือกับความไม่แน่นอนในช่วงนอกฤดกูาล
เดินทางท่องเท่ียวโดยการรักษาลูกค้าเก่า	 เช่น	 การสื่อสารการตลาดด้วย
แผ่นพับโบรชัวร์	 ผ่านระบบออนไลน์	 การให้สิทธิประโยชน์	 เป็นต้น	 
กลุ่มลูกค้าใหม่	 เช่น	 ลูกค้าภาครัฐ	 กลุ่มสัมมนากลุ่มจัดงาน	 อีเวนต์ต่าง	 ๆ	
กลุ่มพักอาศัยเพื่อการแพทย์	กลุ่มเกษียณอายุ	หรือกลุ่มที่ใช้เวลาพักในช่วง
วันธรรมดา	เป็นต้น	การหาตลาดใหม่	เช่น	จัดงานอีเวนต์	งานสัมมนา	งาน
เทศกาล	 เป็นต้น	 รวมท้ังการด�าเนินการของธุรกิจท่ีพักให้มีการปรับปรุง	
ดูแล	ซ่อมแซม	วสัด	ุอปุกรณ์	อาคาร	สถานทีข่องธรุกจิทีพ่กั	ให้มคีวามพร้อม
อยูเ่สมอโดยแผนการตลาดดงักล่าวให้มกีารด�าเนนิงานทีเ่ชือ่มโยงกบัชมุชน
ท้องถิ่น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวท้ังระบบ	 ตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง	 เช่น	 กิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชน	 ผลิตภัณฑ์จากชุมชน	
วัตถุดิบ	การประกอบอาหารจากชุมชน	รวมทั้งประเพณีต่าง	ๆ	จากชุมชน	
รวมทั้งเรื่องเล่าจากชุมชน	เป็นต้น	เพื่อน�ามาปรับใช้ในการให้บริการลูกค้า

แนวทางการเพิ่มศักยภาพที่พักแรมเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนา
การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เพ็ญพักร์ศิณา	วิเชียรวรรณ1

พิมพ์รวี	ทหารแกล้ว1

รุ้งเพ็ชร	ปั้นงาม1 
ชุติมา	จักรจรัส1

ค�ำส�ำคัญ :
ศักยภาพที่พักแรมเพื่อสุขภาพ			
การบริหารจัดการการตลาด			
เขตพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์สปาโดยใช้ฐานทรพัยากรในท้องถิน่
เพื่อสร้างบริการมูลค่าสูง	มีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนานวัตกรรมน�าไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ
การธรุกจิในธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพในจงัหวดัจนัทบรุี
และตราด	 โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานจากการวิจัยและการ
ทดลอง	 โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น	 มาแปรรูปเป็นสินค้าที่มีลักษณะ
เฉพาะ	อาทิ	ผลิตภัณฑ์มาร์คหน้าชาร์โคลเซรั่มฟื้นฟูสภาพผิวจากสารสกัด
ข้าว	น�้ามันนวดเท้าจากกระวาน	ฯลฯ	และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดน�าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์	นบัเป็นการสร้างมลูค่าให้กบัวัตถดุบิท้องถิน่	และเพิม่มลูค่าให้
กับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมอีกด้วย

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาโดยใช้ฐานทรัพยากรในท้องถิ่น
เพื่อสร้างบริการมูลค่าสูง

พรรณี	สวนเพลง1

ศรีสุดา	หาญภาคภูมิ1 
ชุติมา	จักรจรัส2

ค�ำส�ำคัญ :
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปา	
ฐานทรัพยากรในท้องถิ่น
บริการมูลค่าสูง

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรของพนักงานท่ีพักเพ่ือสุขภาพในเขตพื้นท่ีพัฒนาการท่องเท่ียว
อารยธรรมล้านนา	 โดยศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรของพนักงานที่พัก	 ส�าหรับการดูแลรักษาและเสริมสร้าง
สขุภาพให้แขง็แรง	น�าไปสูก่ารเป็นบคุลากรทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัการให้
บริการส�าหรับท่ีพักเพื่อสุขภาพ	 เป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
เกิดการบริการที่มีคุณภาพ	 โดยการใช้เทคโนโลยีที่เน้นให้พนักงานได้เรียน
รู้ด้วยตนเอง	พนักงานมีอิสระในการเข้าศึกษาเรียนรู้ตามเวลาและโอกาสที่
ตนเองต้องการ	 และยังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนก�าลังแรงงานท่ีมี
คุณภาพโดยเฉพาะด้านการจัดการขาดแคลนผู ้สอนและผู ้ฝึกสอนท่ีมี
คุณภาพและประสบการณ์	 เป็นช่องทางการให้ข้อมูลท่ีสามารถตอบสนอง
การพัฒนาตนเอง	 และสมรรถนะของพนักงานอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ	 เป็นสื่อสร้างสรรค์	 เครื่องมือสู่ชีวิตสุขภาวะในการท�างาน
และความส�าเร็จขององค์กร

การสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมพนักงาน
ที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

วรรณพรรธน์	ริมผดี1

พิมพ์รวี	ทหารแกล้ว1

ณฐิตา	อินทร์ยะ1 
พิชญ์สินี	พุทธิทวีศรี2

ค�ำส�ำคัญ :
แอปพลเิคชนัส่งเสรมิการพฒันา
บุคลากร
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์		
พนักงานโรงแรมเพื่อสุขภาพ

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวมีความส�าคัญ	โดยงาน
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ	พัฒนาแบบจ�าลอง	และพัฒนา
ต้นแบบระบบให้ค�าแนะน�าอจัฉรยิะส�าหรบัส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ	
โดยระบบทีพ่ฒันาขึน้จะน�าเอาระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการน�าเสนอ
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว	 ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองมากยิ่งข้ึน	 ซ่ึงจะท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถ 
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่	แอคทีฟ	บีช	ได้ง่ายขึ้น	และจะส่งผล
ให้มีการใช้จ่าย	และท�าให้เงินและเศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนมากขึ้น	และ
มีการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากขึ้น	

การพัฒนานวัตกรรมระบบให้ค�าแนะน�าอัจฉริยะส�าหรับส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่ม แอคทีฟ บีช 
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) เพื่อสร้างบริการมูลค่าสูง

ชวาลศักดิ์	เพชรจันทร์ฉาย1

ชฎามาศ	ขาวสะอาด1 
ปิยะพงศ์	พัดชา2

ค�ำส�ำคัญ :
ระบบให้ค�าแนะน�า
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จงัหวดัชายทะเลภาคตะวนัออก	 
(Active	beach)

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ	 เป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายได ้
ปานกลางถึงรายได้สูง	การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้	 จะมี
ผลท�าให้มีการจับจ่ายและกระจายรายได้	 มีการจ้างงานมากข้ึนและ
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน	 ประกอบกับความแพร่หลายของสื่อดิจิทัล 
ซึง่ทกุคนสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ี	อย่างไรก็ดเีนือ้หาดจิทัิลส�าหรบัผูส้งูอายุ
ต้องมีลักษณะเฉพาะ	 เหมาะกับผู ้สูงอายุด้วย	 ในงานวิจัยนี้มุ ่งศึกษา
คุณลักษณะ	พัฒนารูปแบบและสร้างต้นแบบเนื้อหาดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะส�าหรับผู้สูงอายุ	 โดยผลงานวิจัยนี้สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้งานได้กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

รูปแบบเนื้อหาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ
ส�าหรับผู้สูงอายุ

ชวาลศักดิ์	เพชรจันทร์ฉาย1	

วันเพ็ญ	ควรสมาน2 
ชฎามาศ	ขาวสะอาด1

ค�ำส�ำคัญ :
เนื้อหาดิจิทัล
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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จากวิกฤตต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ของนกัท่องเทีย่วทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศ	แต่กลบัพบว่าในส่วน
ของตลาดนกัท่องเทีย่วเชงินเิวศ	กฬีา	และผจญภยักลับได้รบัผลกระทบค่อน
ข้างน้อย	เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วเป็นกลุม่เฉพาะและมกี�าลงัซือ้สงู	คณะผูว้จิยั
จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะเสนอแนะแนวทางการส่งเสรมิประเทศไทยให้กลาย
เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภัยส�าหรับ
นักท่องเทีย่วศกัยภาพสูงเพือ่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยัง่ยนื	
ผลการวิจัยได้น�าเสนอข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวศักยภาพ
สูงที่มีความสนใจด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภัย	 การพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภัยให้แก่คลัสเตอร์กลุ่ม	 แอคทีฟ	 บีช		
การน�าเสนอแอพพลิเคชั่นที่แนะน�าแหล่งท่องเที่ยวส�าหรับกีฬาผจญภัยใน
กลุ่มคลัสเตอร์	แอคทีฟ	บีช	ส�าหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ	ซึ่งทางภาครัฐ	
หรอืเอกชนสามารถน�าไปส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงกฬีาผจญภยัได้ทันที	และ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภัยเพื่อสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันในระดับโลก

การส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ศักยภาพสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

พิมพ์มาดา	วิชาศิลป์1

นพมาศ	กลัดแก้ว1

เทิดชาย	ช่วยบ�ารุง2

ศีลสุภา	วรรณสุทธิ์3 
ณัฐรฐนนท์	กานต์รวีกุลธนา4

ค�ำส�ำคัญ :
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัย		
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน		
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง		

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะการจัดการการท่องเที่ยว	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
3 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 คณะบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การสร้างโซ่อุปทานท่ีเป็นเลิศมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์	ต้องมกีารออกแบบห่วงโซ่อปุทานให้เหมาะสมกบั
โครงสร้างตลาด	 ดัดแปลงเครือข่ายอุปทานให้เหมาะสมกับกลยุทธ์	
ผลติภณัฑ์	และเทคโนโลย	ีรวมทัง้ด้วยการท�าความเข้าใจความต้องการของ
นกัท่องเทีย่วชาวจนี	รสัเซยี	และญีปุ่น่	ซึง่เป็นกลุม่นกัท่องเท่ียวทีส่�าคญัเพือ่
ยกระดับการเรียนรู้และสร้างรายได้	 ในการพัฒนาประสิทธิภาพโซ่อุปทาน
ด้วยการประสานผลประโยชน์ของหน่วยงานในโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของธรุกิจค่ายมวยไทยเพือ่การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามนั	ด้วยการศกึษาข้อมลูเชงิลกึหน่วยงานในโซ่อทุานในประเทศ
และในต่างประเทศ	 น�าข้อมูลมาบูรณาการศาสตร์ด้านการตลาดและการ
จดัการเข้าด้วยกนัน�ามาจดัท�าแผนกลยทุธ์	ได้กระบวนการพฒันาธรุกจิและ
โซ่อปุทานการท่องเทีย่วมวยไทยเชงิสร้างสรรค์	จากข้อจ�ากดัการขาดความ
สอดคล้องกันของประสานผลประโยชน์	 คณะวิจัยได้เป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการค่ายมวยไทยในประเทศญ่ีปุ่นกับธุรกิจน�าเท่ียวของไทยเพื่อ
ขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยกระบวนการสร้างความ
สอดคล้องกันของผลประโยชน์

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจค่ายมวยไทยและโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
มวยไทยเชงิสร้างสรรค์ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เพือ่ยกระดบัประสบการณ์
การเรยีนรูแ้ละสร้างรายได้จากนกัท่องเทีย่วประเทศจนี รสัเซยี และญีปุ่น่

ณัฏฐดา	ศรีมุข1

วิทยา	ศิริพันธ์วัฒนา2

ฐิติยา	เนตรวงษ์2 
เจริญศักดิ์		แสงฉัตรสุวรรณ3

ค�ำส�ำคัญ :
โซ่อุปทานการท่องเที่ยว
ค่ายมวยไทย
แผนกลยุทธ์

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 สาขาวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การสร้างโอกาสให้ชาวต่างประเทศเรยีนมวยไทยทีค่่ายมวยไทยทีไ่ด้
มาตรฐานในประเทศของตนเอง	 และสร้างกลไกการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านการท�าธุรกิจเฟรนไชน์ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ที่มีปัจจัยสภาวะแวดล้อม	 นโยบายและกฎหมายต่างกันในการท�าธุรกิจ	 
ดังน้ันการพัฒนาธุรกิจเฟรนไชน์ไปขายใน	 สหราชอาณาจักรและสหรัฐ
อาหรบัเอมเิรตส์จงึต้องท�าการศกึษาและวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการลงทนุ	
การตลาด	 การเรียนรู้กฎระเบียบการลงทุน	 การสร้างความสัมพันธ์และ 
เรียนรู้เฟรนไชน์	 รวมทั้งความรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ	 มีการ 
ออกแบบเฟรนไชน์และการขายเฟรนไชน์ในต่างประเทศมีการติดต่อเพื่อ
ท�าการตกลงในการท�าธุรกิจเฟรนไชส์ร่วมกัน	 ดังนั้นในการพัฒนาการท�า
ธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในต่างประเทศมีกลไกการเชื่อมโยงกับการ 
ท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามันด้วยการการน�า 
องค์ความรู้ศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ	การลงทุน	และการตลาดมาบูรณาการ
ศาสตร์กับด้านการท่องเที่ยวและผลการวิจัยน�ามาวิเคราะห์สร ้าง
กระบวนการการพฒันาธรุกจิเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในต่างประเทศยกระดบั
การเรียนรู้มวยไทยและส่งเสริมการท่องเทีย่วมวยไทยเชงิสร้างสรรค์ชายฝ่ัง
ทะเลอันดามันให้ยั่งยืน

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
ส�าหรับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อยกระดับ
การเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

ณัฏฐดา	ศรีมุข1

วิทยา	ศิริพันธ์วัฒนา2	

ฐิติยา	เนตรวงษ์3

ค�ำส�ำคัญ :
ธุรกิจเฟรนไชน์
ค่ายมวยไทย
การท่องเที่นวเชิงสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีก�าลังซื้อสูงเป็นเป้าหมายของการตลาด
ท่องเทีย่วจึงควรมกีารส่งเสรมิการท่องเท่ียวในประเทศไทย	การศกึษาตลาด
การท่องเที่ยวและปัจจัยทางการตลาดท่องเที่ยว	 การหาแนวทางพัฒนา
ปัจจัยทางการตลาดเพื่อดึงดูดและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการ
ท่องเท่ียวของผูส้งูอาย	ุและการหาแนวทางการสือ่สารการตลาดเพ่ือส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 โดยแนวทาง
พัฒนาปัจจัยทางการตลาดเพือ่ดงึดดูและเพิม่ขีดความสามารถในการรองรบั
การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุจะต้องด�าเนินการตามหลัก	3	มิติ	คือ	ดิสคัฟเวอรี่	
คือการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ	 ดิเวลลอปเม้นท์	 คือ
การพัฒนาปัจจัยทางการตลาดท่องเท่ียวให้สอดคล้องความต้องการ	 และ	
เดลิเวอรี่	 คือการส่งมอบปัจจัยทางการตลาดท่องเที่ยวผ่านการสื่อสารให้ 
ทั่วถึงและต่อเนื่อง	 โดยท่ีรัฐต้องก�าหนดให้การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเป็น
ยทุธศาสตร์ชาตแิละมบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิสนบัสนนุการท่องเทีย่ว
ของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม

การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ขนิษฐา	ปาลโมกข์1

ฐานะวัฒนา	สุขวงศ์1

บุศรินทร์	ชื่นศิลป์1

วรรณรัตน์	ศรีรัตน์1

วรภัทร	จัตุชัย1

นฤมล	โสภารัตนกุล1 
อังคณา	เชี่ยวชาญ1

ค�ำส�ำคัญ :
ผู้สูงอายุ
ปัจจัยทางการตลาดท่องเที่ยว
การสื่อสารการตลาด	

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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จากการมองภาพรวมทั้งหมดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี	
2562	 ไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า	 1.93	 ล้านล้านบาท	 
เพิ่มขึ้น	 3.05%	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด	 
5	อันดับแรก	ประกอบด้วย	จีน	มาเลเซีย	รัสเซีย	ญี่ปุ่น	และอินเดีย	และ 
แนวโน้มนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนยังหล่ังไหลเข้ามายังประเทศไทย 
เพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนรุ่นใหม่ท่ีนิยมเดินทางด้วย
ตัวเองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูงอย่างต่อเนื่อง		โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจีนศักยภาพสูงรุ่นใหม่ท่ีจัดการเดินทางการ 
ท่องเท่ียวด้วยตนเอง	 และศึกษาบริบทที่เอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยว
แบบไลฟ์สไตล์ของกลุม่เมืองท่องเท่ียวในประเทศไทย	เพือ่เสนอแนะกลยทุธ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเครือข่ายกลุ่มเมืองร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
ไลฟ์สไตล์ของเมอืงท่องเทีย่วเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วจนีศกัยภาพสงูรุน่ใหม่
ที่จัดการเดินทางการท่องเที่ยวด้วยตนเอง

กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเครือข่ายกลุ่มเมืองร่วมสมัย
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ของเมืองท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจีนศักยภาพสูงรุ่นใหม่ที่จัดการเดินทางการท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง

พิมพ์มาดา	วิชาศิลป์1

เตชิตา	ภัทรศร1

ปิยะดา	ศรีบุศย์ดี1

ศีลสุภา	วรรณสุทธิ์2 
ณัชชา	ถาวรบุตร3

ค�ำส�ำคัญ :
เมืองร่วมสมัย	
การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์	
นักท่องเทีย่วจีนศกัยภาพสงูรุน่ใหม่

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2562

1	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 คณะบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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เกษตรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรีประสบปัญหาความไม่เป็น
ธรรมในการกระจายรายได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ขาดความเป็นเอกภาพใน
การจัดจ�าหน่าย	 และขาดความรู้ด้านการตลาด	 กอปรกับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต	 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความพร้อม	 และมียุทธศาสตร์การ
บรกิารวชิาการบนพืน้ฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จงึได้มีการศกึษาความ
เป็นไปได้ในการพฒันาต้นแบบกจิการเพือ่สงัคมของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ	
พบว่า	รูปแบบกิจการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	สามารถด�าเนิน
การได้บนพืน้ฐานความเชีย่วชาญ	และทรพัยากรของมหาวทิยาลยัเป็นหลกั	
ดังนี้	

(1)	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
(2)	 การรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
(3)	 การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปและจ�าหน่ายเอง
(4)	 การพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะ

ของตลาดเกษตรปลอดภัย	และ	อี-มาร์เก็ตเพลส
โดยงานวิจัยนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถน�าไปเป็นแนวทาง 

การจัดต้ังกิจการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย	 เพื่อสร้างช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีอ�านาจ 
การต่อรอง	เกิดรายได้ที่เหมาะสม	และเป็นธรรมแก่เกษตรกร

การพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศึกษากรณีการท�าการตลาดข้าวปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี

น�้าผึ้ง	ไขว้พันธุ์1

สุชาดา		คุ้มสลุด1

ภัทรพร	ทิมแดง1

วรรณรัตน์	ศรีรัตน์1 
อังคณา	โสภารัตนกุล1

ค�ำส�ำคัญ :
การพัฒนาต้นแบบ
กิจการเพื่อสังคม	
ความปลอดภัย

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ�านวนนักท่องเที่ยว	 วัฒนธรรม
ข้าวไร่	จึงเป็นเสมอืนการเล่าเรือ่งในชมุชนชาวกะเหรีย่ง	ท�าให้การท่องเทีย่ว
มสีสีนั		มเีสน่ห์ดงึดดูใจให้นกัท่องเทีย่ว	การน�าวฒันธรรมข้าวมาพฒันาเป็น
ปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้าวไร่	12	เดือน	โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน	ซึ่งประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	

(1)	 การมีส่วนร่วมและกระจายงานแบ่งความรับผิดชอบของชาว
กะเหรี่ยง

(2)	 การบริหารจัดการ	
(3)	 การอนุรักษ์ข้าวแบบดั้งเดิม
ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไร่กะเหรี่ยงเป็นที่รู ้จัก 

ในวงกว้างผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 เกิดการสร้างงาน	 สร้าง
อาชีพให้กับเครือข่ายเกษตรกร	 รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการรวมกลุ่ม 
ของเกษตรกรที่มีข้าวพื้นเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนด้วย 
“ข้าวไร่กะเหรี่ยง” อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

รุ่งนภา	เลิศพัชรพงศ์1

ถิรพร	แสงพิรุณ1

นพเวช	บุญมี2

วรเวชช์	อ่อนน้อม3

ภัทร์อาภรณ์	เอี่ยมวิริยาวัฒน์4 
นภาพร	จันทร์ฉาย5

ค�ำส�ำคัญ :
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตชลบุรี
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
5	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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จากนโยบายการส่งเสรมิด้านการจดัการสิง่แวดล้อม	ในกจิกรรมด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีนั้น	พบว่า	ทางจังหวัดได้ประสบกับปัญหา
สิ่งปฏิกูลขยะที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งผลจากการศึกษาเชิงพื้นที่นั้นท�าให้ได้แนวทางที่
มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้าง
ความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อมและสังคมในพื้นท่ีอ�าเภอ
สวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	ใน	3	แนวทาง	ได้แก่	

(1)	 การส่งเสรมิด้านระบบเศรษฐกจิ	ประกอบด้วย	การจดักิจกรรม
ตลาดชมุชนในพืน้ทีท่่องเทีย่ว	อ�าเภอสวนผึง้	การก�าหนดกฎ	กตกิา	การเข้า
มาขายสนิค้าในตลาดต้องเป็นชาวบ้านในพืน้ท่ีเท่านัน้	การก�าหนดกฎ	กติกา
ในด้านของสินค้าที่เข้ามาขายต้องเป็นสินค้าที่สื่อถึงความมีเอกลักษณ์ของ
คนในชุมชน	เพื่อความยั่งยืนในการขายสินค้า

(2)	 การส่งเสริมด้านสังคม	การสร้างมวลชน	ชุมชน	การสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย	เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านกิจกรรม

(3)	 ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	 การสร้างผู ้สืบทอดนักอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม	และผู้ประกอบการมีหัวใจในการอนุรักษ์	และได้มีการเผยแพร่
องค์ความรู ้แนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นท่ีในด้านของ
วิชาการ

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พรธิดา	เทพประสิทธิ์1

สิมนัส	ตรีเดช1

กนกอร	เนตรชู1

อนิรุทธ์	ศรีเลขา1 
ธีระวัฒน์	จันทึก2

ค�ำส�ำคัญ :
การพัฒนา
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อ�าเภอสวนผึ้ง

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2561

1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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“วัฒนธรรมเปอรานากัน”	ที่ปรากฏอยู่บริเวณภาคใต้ของไทยนั้นมี
คุณค่าไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น	 หากเพียงแต่	 “ยังมิได้น�ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้”	 จึงสมควรที่จะท�าการศึกษาอย่าง
จริงจังและน�ามาเป็น	“จุดขาย”	ให้กับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่สามารถสร้างความผูกพันความทรงจ�าท่ีดี	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม	 ความรักและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแหล่งท่องเท่ียวและ 
การเข้าร่วมกจิกรรมท�าให้นกัท่องเทีย่วเกดิความสขุและได้รบัประสบการณ์
โดยตรงจาก“ต้นทุนทางวัฒนธรรมเดิม”งานวิจัยนี้จึงมุ่งหวัง	 ท่ีจะสร้าง 
รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ทีผ่สมผสานกบัแนวทางของออเธนทสิซทิี 
โดยมีปัจจัยหลัก	3	ประการคือ

(1)	 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับรูปแบบการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทย	
(2)	 เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู ้สังคมวัฒนธรรมท้องถ่ินผ่าน 

การท่องเที่ยว
(3)	 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความ

เป็นมา	ประวตัศิาสตร์ชาตพัินธุข์องตนเองผ่านการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามรอยวัฒนธรรม
เปอรานากันอันดามันวิถีในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ตามแนวทาง ออเธนทิสซิที : เก่าแท้ ปรุงใหม่ ให้ทันสมัย

ธีรเดช	ชื่นประภานุสรณ์1

ประกฤติ	พูลพัฒน์1

องค์อร	สงวนญาติ1

สราวุธ	ชมบัวทอง2

นิพัทชนก	นาจพินิจ1 
จงกล	บุญชาติ2

ค�ำส�ำคัญ :
รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	
เปอรานากัน

อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมบริการ	
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิ 
ปี	2560

1	คณะบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2	นักวิชาการอิสระ



แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์

Culinary arts 
and services

จุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดการศึกษาดวยกระบวนการพหุวิทยาการในระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษาเพ่ือเสริมสรางประสบการณ พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
01.1 การพัฒนาศูนยความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน

ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล

01.2 การสรางองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษาดวยกระบวนการพหุวิทยาการ เพื่อเสริมสราง
ประสบการณ พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

01.3  การพัฒนาระบบการผลิตครูและบุคลากรระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการประถมศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ

 ในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศ
01.4 การยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรระดับการศึกษา

ปฐมวัยและการประถมศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนา
 ประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลว

การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการอาหารที่
สะทอนจากความเชี่ยวชาญ ผานการปฏิบัติ เพื่อสรางความ
แตกตาง และเสริมความเขมแข็งจากรากฐานการเรือนสูความ
เปนสากล
02.1 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรสมัยใหมเพื่อสงเสริม

การผลิตและเพิ่มมูลคาอาหารปลอดภัย
02.2  การพัฒนาบุคลากรดานการประกอบการอาหารไทย 
 (Chef) ไปสูมาตรฐานสากล
02.3  การยกระดับอาหารไทยสูมาตรฐานและการยอมรับ

ในระดับสากล
02.4  การพัฒนานวัตกรรมอาหารไปสูการขยายผลเชิง

พาณิชยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
02.5  การยกระดับหวงโซคุณคา (Value chain) ของอาหาร

ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ BCG
02.6  การพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสูการเปนเมือง

นวัตกรรมอาหารสวนตอขยายดานศูนยกลางอาหารไทย

การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันบนพื้นฐานการพยาบาล
และสุขภาวะมุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิด
ตลอดจนผูสูงอายุ
03.1 การสงเสริมสุขภาวะ (Health promotion) ของคนในทุก

ชวงวัย
03.2  การพัฒนาผูสูงอายุใหเปนผูท่ีมีพฤฒพลัง (Active aging) 

สุขภาพดี และพึ่งพาตัวเองได
03.3  การเสริมสรางและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายดุวยนวัตกรรม

อาหารตามความตองการเฉพาะ
03.4  การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ

บนฐานความหลากหลายของทรัพยากรทองถิ่น เพื่อ
สุขภาวะที่ดีของคนในทุกชวงวัย

03.5  การสงเสริมชุมชนสุขภาวะและการอยูรวมกันอยาง
มีความสุขเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

การสรางคุณคาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของประเทศไทย
05.1 การวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย
05.2  การวิจัยเพื่อพัฒนาสาขาที่มีศักยภาพและแนวโนม

ในการแขงขันเพื่อไปสูการเปนผูนำในระดับประเทศ
05.3  การวิจัยที่มุงเนนการสรางผลงานและชื่อเสียงใน

ระดับนานาชาติเพื่อสรางความเขมแข็งดานวิชาการ

การสรางและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ
ที่มีความโดดเดนดานบุคลิกภาพมีมาตรฐานการบริการระดับ
สากล (World class standard) เปนนวัตกรรมการบริการ 
(Service innovator) ใหเขากับยุคดิจิทัล
04.1 การสรางและพัฒนาเปนนวัตกรรมการบริการ (Service 
 innovator) ดานการทองเที่ยวที่มีความโดดเดน

ในระดับสากล (World class standard)
04.2  การสงเสริมการทองเท่ียวและบริการบนฐานเอกลักษณ
 และวัฒนธรรมของความเปนไทยในยุคดิจิทัล
04.3  การยกระดับความสามารถดานการแขงขันของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการภายใตแนวคิด 
BCG (BCG in action) 

04.4 การพัฒนานวัตกรรมดานการทองเที่ยวและ
การบริการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
ในพื้นที่ใหบริการของมหาวิทยาลัย

04.5  การพัฒนาเมืองทองเที่ยวภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative economy)
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แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์

Culinary arts 
and services

จุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดการศึกษาดวยกระบวนการพหุวิทยาการในระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษาเพ่ือเสริมสรางประสบการณ พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
01.1 การพัฒนาศูนยความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน

ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล

01.2 การสรางองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษาดวยกระบวนการพหุวิทยาการ เพื่อเสริมสราง
ประสบการณ พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

01.3  การพัฒนาระบบการผลิตครูและบุคลากรระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการประถมศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ

 ในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศ
01.4 การยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรระดับการศึกษา

ปฐมวัยและการประถมศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนา
 ประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลว

การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการอาหารที่
สะทอนจากความเชี่ยวชาญ ผานการปฏิบัติ เพื่อสรางความ
แตกตาง และเสริมความเขมแข็งจากรากฐานการเรือนสูความ
เปนสากล
02.1 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรสมัยใหมเพื่อสงเสริม

การผลิตและเพิ่มมูลคาอาหารปลอดภัย
02.2  การพัฒนาบุคลากรดานการประกอบการอาหารไทย 
 (Chef) ไปสูมาตรฐานสากล
02.3  การยกระดับอาหารไทยสูมาตรฐานและการยอมรับ

ในระดับสากล
02.4  การพัฒนานวัตกรรมอาหารไปสูการขยายผลเชิง

พาณิชยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
02.5  การยกระดับหวงโซคุณคา (Value chain) ของอาหาร

ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ BCG
02.6  การพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสูการเปนเมือง

นวัตกรรมอาหารสวนตอขยายดานศูนยกลางอาหารไทย

การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันบนพื้นฐานการพยาบาล
และสุขภาวะมุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิด
ตลอดจนผูสูงอายุ
03.1 การสงเสริมสุขภาวะ (Health promotion) ของคนในทุก

ชวงวัย
03.2  การพัฒนาผูสูงอายุใหเปนผูท่ีมีพฤฒพลัง (Active aging) 

สุขภาพดี และพึ่งพาตัวเองได
03.3  การเสริมสรางและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายดุวยนวัตกรรม

อาหารตามความตองการเฉพาะ
03.4  การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ

บนฐานความหลากหลายของทรัพยากรทองถิ่น เพื่อ
สุขภาวะที่ดีของคนในทุกชวงวัย

03.5  การสงเสริมชุมชนสุขภาวะและการอยูรวมกันอยาง
มีความสุขเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

การสรางคุณคาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของประเทศไทย
05.1 การวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย
05.2  การวิจัยเพื่อพัฒนาสาขาที่มีศักยภาพและแนวโนม

ในการแขงขันเพื่อไปสูการเปนผูนำในระดับประเทศ
05.3  การวิจัยที่มุงเนนการสรางผลงานและชื่อเสียงใน

ระดับนานาชาติเพื่อสรางความเขมแข็งดานวิชาการ

การสรางและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ
ที่มีความโดดเดนดานบุคลิกภาพมีมาตรฐานการบริการระดับ
สากล (World class standard) เปนนวัตกรรมการบริการ 
(Service innovator) ใหเขากับยุคดิจิทัล
04.1 การสรางและพัฒนาเปนนวัตกรรมการบริการ (Service 
 innovator) ดานการทองเที่ยวที่มีความโดดเดน

ในระดับสากล (World class standard)
04.2  การสงเสริมการทองเท่ียวและบริการบนฐานเอกลักษณ
 และวัฒนธรรมของความเปนไทยในยุคดิจิทัล
04.3  การยกระดับความสามารถดานการแขงขันของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการภายใตแนวคิด 
BCG (BCG in action) 

04.4 การพัฒนานวัตกรรมดานการทองเที่ยวและ
การบริการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
ในพื้นที่ใหบริการของมหาวิทยาลัย

04.5  การพัฒนาเมืองทองเที่ยวภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative economy)
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Spotlight Series
● Early childhood and primary education with multidisciplinary approach
● Culinary arts and services with professional by hands
● Nursing professionals in childcare and elderly care
● Hospitality management with professional standards
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