
 
รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชัน้ ๘ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทีส่ามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสินจากที่ประชุม  
(Exemption Determination) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย 

๑. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลปฏิบัติงานของบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์อภัยภูเบศร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี 
คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

๒. 
ผลกระทบของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของรัฐ 

พันต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชัน้ ๘ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทีเ่ข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว 
(Expedited Reviews) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย 

๑. อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการใน
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ประเภทร้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวนัทธมน นาควรรณ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการ

และการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชัน้ ๘ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทีเ่ข้ารับการพิจารณาเต็มชุด 

(Full Board) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย 
๑. แนวทางป้องกันการเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศของเด็กชาย

ในประเทศไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายภาพยนตร์สารคดีในประเทศไทย กรณีศึกษา: 

Documentary Club 
อาจารย์ตวงทอง สรประเสริฐ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาว

จีนที่เคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย กรณีศึกษา น้ าพุร้อนโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย 

นายถิรพิทย์ ศรศักดิ์ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการ

และการท่องเที่ยว 
๔. แนวทางการธ ารงรักษาบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมที่รับจ้างท างานในพ้ืนที่ ต าบลบ้าน
เก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

นายสุวิรุธ ดวงกาญจนา 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการ

และการท่องเที่ยว 
๕. 

ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อที่พักแรมที่มีผลต่อความตั้งใจมาพัก
แรมระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดหนองคาย 

นางสาวพิชญา สารแสน 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการ

และการท่องเที่ยว 
๖. 

ส่วนประสมการตลาดทางการกีฬาที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ าของ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายอิศร์ วัจนสุนทร 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการ

และการท่องเที่ยว 
๗. พฤติกรรมการรังแกผู้อ่ืนและการตกเป็นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซ

เบอร์ของนิสิตพยาบาล 
อาจารย์หทัยชนก เผ่าวิริยะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 



 
รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โครงการวิจัยกลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่สามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสินจากที่ประชุม  
(Exemption Determination) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย 

๑. 
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดที่เข้า
รับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สารพัด 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัปปะรดกึ่งแห้งมูลค่าสูงโดยการใช้เทคนิคอัลตรา
ซาวด์และสุญญากาศในการดึงน  าออกร่วมกับการใช้สารเคลือบที่บริโภคได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ งโปรตีนสูงจากเนื อปลาทะเลและถั่วพัลส์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๔. 
การเพ่ิมมูลค่าหอยแมลงภู่และข้าวหอมกระดังงาโดยการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์คล้ายเจอร์กีพร้อมบริโภค 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โครงการวิจัยกลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทีเ่ข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว 
(Expedited Reviews) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย 

๑. 
การติดเชื อลิสเทอเรียในทารกแรกเกิดจากหลายโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย 

แพทย์หญิงศุภมาส ศุภบรรพต 
คณะแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชัน้ ๘ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โครงการวิจัยกลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทีเ่ข้ารับการพิจารณาเต็มชุด 
(Full Board) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย 

๑. แผ่นห้ามเลือดจากกัมของเมล็ดพืช 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. 
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื อและภาวะกระดูกบางของ
ประชากรไทยวันเกษียณในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 

แพทย์หญิงพิธากร ธ ารงเลาหะพันธุ์ 
คณะแพทยศาสตร์ 

๓. สภาพโภชนาการนักกีฬาว่ายน  าเยาวชนทีมชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๔. 
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติก  
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาถ แก้วมาตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

๕. 
ประสบการณ์การดูแลเพ่ือการตายดีที่บ้านโดยสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้าย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา วิเสโส 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

๖. 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนและหลัง
ได้รับการรักษาดว้ยยา Rivastigmine และยา Galantamine  
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดร.ณิชกานต์ ภีระค า 
คณะเภสัชศาสตร์ 

๗. 
ความพร้อมและความต้องการส าหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของญาติ
ผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชนเขตจังหวัดชลบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ปุณโณทก 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

๘. 
ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยในผู้สูงอายุที่
อาศัยในชุมชน 

ดร.กาญจนา พิบูลย์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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