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บทคดัย่อ 
 

 กาํหนดให ้   X    เป็นปริภูมิบานาคซึ�งมีคุณสมบติั ( ')D   และ  E   เป็นเซตยอ่ยของ   

X  ที� กระชบัแบบอ่อนและนูน   วตัถุประสงคข์องการศึกษานี6 เพื�อแสดงวา่สาํหรับทุกการส่ง 
�: ( )T E KC X ที�เป็นการส่งแบบไม่ขยายหลายค่าและแบบ  1 - � - คอนแทรคทรีฟ  ที�

สอดคลอ้งกบัเงื�อนไขอินเวร์ิดเนส (นั�นคือ � ( )ETx I x  สาํหรับทุก �x E )  มีจุดตรึง  ซึ�ง
เป็นการขยายทฤษฎีบทจุดตรึงของปริภูมิบานาคที�สอดคลอ้งกบัเงื�อนไขโดมินเกซ – โลเรน
โซ โดยลดสมมุติฐานเกี�ยวกบัการเป็นเซตยอ่ยที�แยกไดข้องเซตยอ่ย E 
 นอกจากนี6  ไดพ้ิสูจนท์ฤษฎีบทจุดตรึงสาํหรับการส่งค่าเดียวที�สอดคลอ้งกบัเงื�อนไข 
( )C  ที�แนะนาํโดยซูซูกิและเป็นการส่งแบบไม่ขยายที�วางนยัทั�วไป โดยใชเ้งื�อนไขในทฤษฎี
บทของเคิร์กและมาสซา  อีกทั6งไดพ้ิสูจนท์ฤษฎีบทจุดตรึงสาํหรับการส่งดงักล่าวบนเซตยอ่ย
ที�กระชบัแบบอ่อนและนูนของปริภูมิบานาคที�มีคุณสมบติั ( ')D  ซึ�งผลที�ไดส้ามารถขยาย
ผลลพัธ์ของซูซูกิไปใชก้บัปริภูมิบานาคอื�นได ้
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 สุดทา้ย ในการศึกษานี6ไดพ้ิสูจนท์ฤษฎีบทการลู่เขา้แบบเขม้ โดยใชว้ธีิการที�เกี�ยวกบั
การผสมผสาน 2 วธีิ เพื�อหาสมาชิกร่วมของเซตของจุดศนูยข์องตวัดาํเนินการทางเดียวใหญ่
สุดกบัเซตของจุดตรึงทั6งหมดของการส่งแบบไม่ขยายที�วางนยัทั�วไปในปริภูมิบานาค ซึ�งการ
ส่งนี6แนะนาํโดยอิบารากิและทาคาฮาชิ และใชผ้ลลพัธ์ที�ไดพ้ิสูจนท์ฤษฎีบทการลู่เขา้แบบ
เขม้สาํหรับตวัแกปั้ญหาของตวัดาํเนินการทางเดียวใหญ่สุด และทฤษฎีบทการลู่เขา้แบบเขม้
สาํหรับการส่งแบบไม่ขยายที�วางนยัทั�วไปในปริภูมิบานาค 
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ABSTRACT

Let E be a nonempty weakly compact convex subset of a Banach space

X and X satisfies property (D′). The purpose of this thesis is to show that

every multivalued nonexpansive and 1−χ−contractive nonself mapping T : E →
KC(X) which satisfies the inwardness condition (Tx ⊂ IE(x), for each x ∈ E)

has a fixed point. Consequently, it generalizes the fixed point theorem for nonself

nonexpansive mappings in spaces satisfying the Domı́nguez - Lorenzo condition

by eliminating the separability requirement.

Furthermore, a new condition for mappings, called condition (C), which

is more general than nonexpansiveness, was recently introduced by Suzuki. Using

the condition in the Kirk and Massa Theorem, we prove a fixed point theorem for

mappings with condition (C) on a Banach space such that its asymptotic center

in a bounded closed and convex subset of each bounded sequence is nonempty

and compact. We also present fixed point theorems for this class of mappings

defined on weakly compact convex subsets of Banach spaces satisfying property

(D′). Consequently, we extend the Suzuki’s results to many other Banach spaces.

Finally, we prove strong convergence theorems by two hybrid methods for

finding a common element of the set of zero points of a maximal monotone operator

and the set of fixed points of a generalized nonexpansive mapping, introduced

by Ibaraki and Takahashi, in a Banach space. Using these results, we obtain

new convergence results for resolvents of maximal monotone operators and for

generalized nonexpansive mappings in a Banach space.


