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วันที่  17 ธันวาคม 2564 
ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Cloud Meetings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป (อาคาร 35) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
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ถอยแถลง...จาก 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 15 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
วิถีใหม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที่  7 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับมหาวิทยาลัยที่เปนเจาภาพรวม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุร ี
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัย ทั้งยังเปดโอกาสให
นักวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัยรวมกันระหวางเครือขายการวิจัยและ
การวิจัยเชิงบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพรผลงานสูวิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่
จัดข้ึนภายในงาน ประกอบดวย การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยายในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Cloud Meetings  
ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพร
องคความรู ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สูสาธารณชน พรอมสงเสริมผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถพัฒนา
สังคมไทยไปสูการเปนสังคมคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป      
 
                            

 
 

                                               (รองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
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วันที ่ 17 ธันวาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุร ี
 

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ  
รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี คร้ังที่  15 
หนวยงานรวมจัดประชุมวชิาการ 
 

เจาภาพหลัก    
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
เจาภาพรวม ประกอบดวย  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุร ี
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณฯ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
 สํานักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ 
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 15  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  
                                                    มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
บรรณาธิการ/ กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.สุรยีมาศ สุขกส ิ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กรรมการและกองบรรณาธิการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนธยา กูลกัลยา  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรตัน สมนึก รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย    
นางสาวปยาภรณ กระจางศร ี   
นางสาวชุลีรัตน ผดุงสิน 
นางสาวปองรัตน บุญลาภ 
นางภรณทิพย สุภาภรณ 
กรรมการและเลขานกุาร   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางสาวนิตยา ตนสาย 
นางสาวณัฐฐานี ดซีื่อ 

คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ  
(ผูทรงคุณวุฒิภายใน)  
รองศาสตราจารย ดร.สุรยีมาศ สุขกสิ   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
รองศาสตราจารย ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรตัน สมนึก  มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชีวะ ทัศนา   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติ เนืองนันท   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิก คุณเมธีกุล   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพร มลูรังสี  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร รุจิรานุกูล  มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เพชรศรี   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนธยา กูลกัลยา  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
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ผูชวยศาสตราจารยกุลปราณี ศรีใย   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยคมสัน มุยส ี  มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยทิพยวรรณ ฟูเฟอง   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยวราลี ถนอมชาติ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อรรคศรีวร  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี 
ผูชวยศาสตราจารยวิชลดัดา อุนสะอาด  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
ผูชวยศาสตราจารยศศินาภรณ โลหิตไทย  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยอัฐฉญา แพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสงประสทิธ์ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
อาจารย ดร.ปยะพงศ กูพงศพันธ  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
อาจารย ดร.วัชรี วรัจฉรยีกุล    มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
อาจารย ดร.วิฑูรย หนเูล็ก    มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
 

คณะกรรมการพิชญพิจารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ  
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
รองศาสตราจารย ดร.กรัณยพล ววิรรธมงคล   มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูชิต ภูชํานิ    มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิกา แสงหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรุ ี
อาจารย วาที่ ร.ต.ดร.นพรัตน ไชยชนะ   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย ดร.พนติสภุา ธรรมประมวล   มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมทรัพย วรปญญา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
อาจารย ดร.ภสัยกร เลาสวัสดิกุล   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
อาจารย ดร.สยามล เทพทา    มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก   มหาวิทยาลยัราชภฏั 

พระนครศรีอยุธยา 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั  
      พระนครศรอียุธยา 
อาจารย ดร.พิชิต โชดก    มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
      พระนครศรอียุธยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ   มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ เพียรจัด   มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวุฒ ิกลิ่นดวง  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปรญิญาวุฒิชัย  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ดร.ไชยะ เทพา   มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง    มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
อาจารย ดร.พันธทิพย โอฬารรตันมณี   มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาวรรณ แพงศรี   มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญิญาพัชญ นาคภิบาล   มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศักดิ ์กัลยาณมติร   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ   มหาวิทยาลยับูรพา  
      วิทยาเขตจันทบุร ี
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย   มหาวิทยาลยับูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ บวัเผื่อน   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด บญุเกิด   มหาวิทยาลยับูรพา 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรมน สาตรักษ   มหาวิทยาลยับูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี วิวาหสุข   มหาวิทยาลยับูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชมณ ียืนยงพุทธกาล   มหาวิทยาลยับูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สเุนตร สุวรรณละออง  มหาวิทยาลยับูรพา 
ผูชวยศาสตราจารยพงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา   มหาวิทยาลยับูรพา  
อาจารย ดร.จักรพันธ นานวม   มหาวิทยาลยับูรพา  
      วิทยาเขตสระแกว 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท   มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
      วิทยาเขตขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ   มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
      วิทยาเขตชลบุร ี
รองศาสตราจารย ดร.เยาวนารถ พันธุเพ็ง  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
      วิทยาเขตชลบุร ี
รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง    มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
      วิทยาเขตชลบุร ี
อาจารย ดร.พิชญา ทองอยูเย็น   มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
      วิทยาเขตชลบุร ี
อาจารย ดร.สุวัฒน จรรยาพูน   มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
      วิทยาเขตชลบุร ี
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ 
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง   มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีษะเกษ 
รองศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง   มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีษะเกษ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรี หิรญัพันธุ    มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
อาจารย ดร.มัทนียา พงศสุวรรณ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธาน ี
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฏกรัชต   มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจันทบุร ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย อาจไธสง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
      ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกฤต ใจสุดา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
อาจารย ดร.ภาคภูมิ ชูมณี   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   

  บางเขน 
 

คณะกรรมการผูพจิารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ (Abstract) ในกองบรรณาธิการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง  มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ 
ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ แจงประจักษ มหาวิทยาลยับูรพา 
อาจารย ดร.ณัฐภัทร พัฒนา    มหาวิทยาลยับูรพา 
อาจารย ดร.จักรพันธ นานวม   มหาวิทยาลยับูรพา  
      วิทยาเขตสระแกว 
อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง    มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ อยูไสว   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารยปรอยฝน ทวิชัย   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
อาจารยวกุล จลุจาจันทร    มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
อาจารยวินิชยา วงศชัย    มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
อาจารยเอ้ือมพร รุงศริิ    มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
Mr.Richard Neill Winfield    มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ (Commentators) ภายในงาน 
ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท   มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
      วิทยาเขตขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.พนติสภุา ธรรมประมวล   มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย   มหาวิทยาลยับูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย อาจไธสง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
      ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปรญิญาวุฒิชัย  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา เดชโฮม    มหาวิทยาลยัราชภฏั 
      บานสมเด็จเจาพระยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น   มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน ธรรมศริิขวัญ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร คําด ี  มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ  มหาวิทยาลยัราชภฏั  
      พระนครศรอียุธยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม   มหาวิทยาลยัราชภฏั 
      พระนครศรอียุธยา 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจยัรําไพพรรณี คร้ังที่ 15 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม สูการพฒันาที่ย่ังยืน” 

วันที ่ 17 ธันวาคม 2564 
ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Cloud Meetings 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป (อาคาร 35) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุร ี

_________________________ 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00 – 09.30 น.   พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี  ครั้งท่ี 15 
    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป (อาคาร 35) 

กลาวรายงานโดย 
 รองศาสตราจารย ดร.สุรยีมาศ สุขกสิ   
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  กลาวเปดประชุม 
  พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป 25664 
 โดยผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม  
  รักษาราชการแทนอธิการบด ี
  มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

 09.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ  
  “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นวิถีใหม  
  สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

โดย ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
ผูทรงคณุวุฒิจากสถาบันบณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 
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10.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (Online)   
    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป (อาคาร 35) 

 หองบรรยาย 1  สาขาการศึกษา (1) 
 หองบรรยาย 2  สาขาการศึกษา (2) 
 หองบรรยาย 3  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1) 
 หองบรรยาย 4  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) 
 หองบรรยาย 5  สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 หองบรรยาย 6  สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ 
                                                  สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 
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กําหนดการนําเสนอบทความวิจัย  
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หองบรรยาย 1 สาขาการศกึษา (1) 
คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิใหขอเสนอแนะ (Commentators) 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท      ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา เดชโฮม         มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

1. 
E01 

10.00-10.15 น. 

การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวก 
โดยใชกระบวนการสุนทรยีสาธก 
ในการสรางหองเรียนแหงความสุข
ใหกับผูเรยีน กรณศึีกษา หองเรียน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 

อรุณเกียรต ิ 
จันทรสงแสง 

2. 
E03 

10.15-10.30 น. 

ความผูกพันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ี

ลูกนํ้า  
เจนหัดพล 

3. 
E05 

10.30-10.45 น. 

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู
และสภาพปญหาในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูชวง
สถานการณการแพรระบาดของ 
โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของ
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประพรรธน  
พละชีวะ 

4.  
E06 

10.45-11.00 น. 

การศึกษาผลการจัดเรียนรู 
ในชวงสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั
เลย 

ณัฎฐกาญจน 
อนันทราวัน 
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ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

5. 
E07 

11.00-11.15 น. 
วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  

ปยนันท  
ศิริโสภณ 

6. 
E08 

11.15-11.30 น. 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของ
ครูผูสอน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปวีณา  
บุศยรัตน 

7. 
E10 

11.30-11.45 น. 
ศักยภาพทางพหุปญญาของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสริุนทร 

บุญเลีย้ง  
ทุมทอง 

8. 
E16 

11.45-12.00 น. 
รูปแบบการจดักิจกรรมนันทนาการ
ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของ
เดก็ที่มีภาวะออทิซึม 

ปรีดาวรรณ  
ศรีพลแทน 

9. 
E17 

13.00-13.15 น. 

การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิต
ใหมในวิกฤตโควิด 19 ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ 
เขต 1 

ณัฏฐวัฒน  
ชิณวงษ 

10. 
E20 

13.15-13.30 น. 

ความสัมพันธระหวางทักษะ 
การบริหารของนักบริหารงาน
การศึกษากับประสิทธิผลของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ 

จุฑามาศ  
การะเกษ 
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ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

11. 
E23 

13.30-13.45 น. 

การประเมินโครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทําของ
โรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห 
ภาคเหนือ สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ทิพยรัตน  
คําทิพย 

12. 
E24 

13.45-14.00 น. 

ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุร ี 

อติกาญจน 
ศรีสังข 

13. 
E27 

14.00-14.15 น. 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 

เจษฎา  
อินทา 

14. 
E32 

14.15-14.30 น. 

รูปแบบความสัมพันธเชิงเสนของ
องคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอ
กระบวนการบริหารจัดการเรยีนรู
โดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 2 

จตุพันธ  
รุจิรานุกลู 

15. 
E33 

14.30-14.45 น. 

การศึกษาความตองการจําเปน  
ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจรติ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย 

อัญฐกิา  
คูณแสง 
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หองบรรยาย 2 สาขาการศกึษา (2) 
คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิใหขอเสนอแนะ (Commentators) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ใจเย็น                 มรภ.รําไพพรรณ ี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน ธรรมศิริขวัญ                มรภ.ราชนครินทร 

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

1. 
E02 

10.00-10.15 น. 

การพัฒนาชุดการสอน Teacher 
Tool Kits โดยใชกระบวนการ 
GPAS 5 Steps เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียนของนักเรียน
โรงเรียนวดัหวานบุญ 

มณฑา  
วิริยางกูร 

2. 
E04 

10.15-10.30 น. 

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง โจทยปญหา 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใชการสอน
แบบปกติ กระบวนการแกปญหา
ของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือรูปแบบ STAD และ
กระบวนการแกปญหาของโพลยา
รวมกับเทคนิคการเรยีนรูแบบ
รวมมือรูปแบบ STAD 

ณัฐภัทร  
สุขวงษ 

3. 
E09 

10.30-10.45 น. 

การพัฒนาชุดฝกอบรมเสริมสราง
ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซยีน 
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

กริช  
ภัทรภาคิน 
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ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

4.  
E11 

10.45-11.00 น. 

การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เรื่อง 
อัตราเร็วและความถี่การสั่น 
พองเสียงในทอปลายเปดและปด 
โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด
อยางงาย 

ศุภกร  
มวงอยู 

5. 
E12 

11.00-11.15 น. 

การศึกษาเปรยีบเทียบคา
สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว 
ของแทงแมเหล็กถาวร ดวยเซนเซอร
แมเหล็กบนสมารตโฟนโดยใชแอป
พลิเคชัน Physics Toolbox 
Sensor Suite และ Phyphox 

พรทิพา  
จานด ี

6. 
E13 

11.15-11.30 น. 
การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เรื่อง 
การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ 
โดยใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟน 

งามลักษณ  
สมันพงษ 

7. 
E14 

11.30-11.45 น. 
การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็ก
ปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหาร
กลามเนื้อมือ 

ฉัตรวิไล  
สุรินทรชมพู 

8. 
E15 

11.45-12.00 น. 

การพัฒนาความสามารถในการ
เขียนยอหนาของนักศึกษาที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
โดยการสอนกลยุทธการเขียน 
เคาโครง 

มลฤดี  
สิทธิชัย 

9.  
E18 

13.00-13.15 น. 

การพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสยีง
พยัญชนะเสียงเสียดแทรก
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา            
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเลย 

สมศักดิ์  
จันทด ี
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ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

10. 
E19 

13.15-13.30 น. 

การศึกษาชุดทดลองฟสิกส เรื่อง 
การดล โมเมนตัมและการชน  
โดยใชเซนเซอรวัดความเรงบน
สมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด 

นินรยา  
วงษคําอุด 

11. 
E21 

13.30-13.45 น. 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ 
ของเซนเซอรวัดความดันและ 
แอปพลิเคชันในสมารตโฟนสําหรบั
การวัดความดันของของไหลที่ข้ึน 
กับความลึก 

ยุวธิดา  
สมโศก 

12. 
E22 

13.45-14.00 น. 
การประยุกตใชสมารตโฟนเปน
เครื่องมือวัดในการทดลองฟสิกส 
เรื่อง แรงเสียดทาน 

ทิพวรรณ  
ศรีสาคร 

13. 
E25 

14.00-14.15 น. 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู
หองเรียนกลับดานผสมผสาน 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ TGT 
ที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จิรายสุ  
ศรีทอง 

14. 
E26 

14.15-14.30 น. 

ผลของการออกกําลังกายตาม
โปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟต
ที่มีตอความสามารถในการใช
ออกซิเจนสูงสดุของรางกายของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตชลบุร ี

สบสันติ์  
มหานิยม 
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จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

15. 
E29 

14.30-14.45 น. 

การประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

เอมอร  
แสงดาว 

16. 
E30 

14.45-15.00 น. 

ผลของการจดัประสบการณโดยการ
ใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
ที่มีตอพฤติกรรมการประหยัดของ
เด็กปฐมวัย 

จีรนันท  
บุญแกว 
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จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

หองบรรยาย 3 สาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (1) 
คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิใหขอเสนอแนะ (Commentators) 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย                    ม.บูรพา 
2. รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล        มรภ.เทพสตร ี

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

1. 
H01 

10.00-10.15 น. 

การจัดการความรูเพ่ือความอยู
รอดทางเศรษฐกิจและสังคมของ
กลุมผูผลติใบชารางแดงในยุคชีวิต
วิถีใหม 

ยุพิน  
พิพัฒนพวงทอง 

2. 
H03 

10.15-10.30 น. 

แนวทางการพัฒนากระบวนการ
งานบัณฑิตศึกษา คณะนเิทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี  

อภิวรรณ  
ศิรินันทนา 

3. 
H04 

10.30-10.45 น. 

การพัฒนาตราสัญลักษณโดยการ
สื่อสารแบบมีสวนรวมของ
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากร
ชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุร ี

สมพงษ  
เสงมณีย 

4.  
H05 

10.45-11.00 น. 
ชื่อเรื่อง การสรางสรรคผลงาน 
การแสดง ชุด “เพชรบุรเีมืองชาง
แหงสยาม” 

จิณหจุฑา 
สุวรรณคัมภีระ 

5. 
H08 

11.00-11.15 น. 

ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน
ออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจบันเทิงการแสดงและ
ทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

พรพิมล  
สงกระสันต 
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จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

6. 
H09 

11.15-11.30 น. 

แนวทางพัฒนาศักยภาพของ 
ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
ในการสงเสริมศลิปะ วัฒนธรรม
และการทองเที่ยวในชุมชน 

อารียา  
บุญทวี 

7. 
H19 

11.30-11.45 น. 

การศึกษารวบรวมขอมูล 
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
ในเขตรับผดิชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

กริช  
ภัทรภาคิน 

8.  
H21 

11.45-12.00 น. 
กลยุทธสงเสริมการฟนฟู การเลี้ยง
ปลากะพงในเทศบาลบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คมสันต  
ธีระพืช 

9. 
H23 

13.00-13.15 น. 
การสื่อสารการตลาดออนไลนของ
ธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุร ี

ภัทรพล  
ยินดีจันทร 

10. 
H24 

13.15-13.30 น. 
การสื่อสารในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบ
แฟลชม็อบของนักศึกษา 

สิโรธร  
มีปราชญสม 

11. 
H25 

13.30-13.45 น. 

การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อ
วีดิทัศน What’s SUP ของนิสิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
มหาวิทยาลยับูรพา 

วัชชริน 
 ผดุงรัชดากิจ 

12. 
H28 

13.45-14.00 น. 

แนวทางการบริหารจัดการ 
การทองเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยสูการทองเท่ียว 
ที่ย่ังยืน 

พรพิมล  
ขําเพชร 
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จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

13. 
H31 

14.00-14.15 น. 

การพัฒนาแนวทางสื่อสาร
บุคลิกภาพตราสินคาเชิง
วัฒนธรรมโดยใชเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ 
กรณีศึกษาชุมชนรมิน้ําจันทบูร 
จังหวัดจันทบุร ี

เสาวนีย  
วรรณประภา 

14. 
H32 

14.15-14.30 น. 
ความผาสุกของผูสูงอาย ุ
ในสถานสงเคราะหคนชรา 
บานศรีตรัง 

ประภาศร ี 
ศรีชัย 

15. 
H33 

14.30-14.45 น. 

การสื่อสารอยางมสีวนรวม 
เพ่ือสรางเครือขายทางสังคม : 
กรณีศึกษาการใชเทคนิคระดม
จิตใจ 

พีรภาว  
พ่ึงรส 

16. 
H36 

14.45-15.00 น. 
การจัดการการสื่อสารในการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคหลาดใตโหนด 

พรชนก  
จอมจันทร 
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จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

หองบรรยาย 4 สาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (2) 
คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิใหขอเสนอแนะ (Commentators) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย อาจไธสง  มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร คําด ี  มรภ.ราชนครินทร 

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

1. 
H02 

10.00-10.15 น. 

การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลน
อาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริม
การทองเที่ยว ตําบลหัวปา อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี       

สุภาภรณ  
ประสงคทัน 

2. 
H06 

10.15-10.30 น. 
แนวทางการจัดใหมีกฎหมาย
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 

นัทธมน  
สุนทรยาตร 

3. 
H07 

10.30-10.45 น. 

ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
เก่ียวกับการนํามาตรการทาง
ปกครองมาใชเพ่ือสงเสริม           
ใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช 
ทางการเกษตร 

ธงเทพ  
สรรธนสมบตั ิ

4.  
H11 

10.45-11.00 น. 

การใหบริการตามนโยบายของรัฐ
ตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
โรงพยาบาลพญาไท 2 
กรุงเทพมหานคร 

วิริยะธานี  
วิชิรัมย 

5. 
H12 

11.00-11.15 น. 

การบริหารงานบุคคลตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมือง
บางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

วรพณ  
ลีลากิจเจรญิ 

6. 
H13 

11.15-11.30 น. 

การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองคการบรหิาร
สวนตําบลหนองเพรางาย 
อําเภอไทรนอย จังหวดันนทบุร ี

ภิญโญ  
เพ็งขุนทด 
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จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

7. 
H14 

11.30-11.45 น. 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการดําเนินงานดานโครงสราง
พ้ืนฐานขององคการบริหาร 
สวนตําบลคลองพระยาบันลือ 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปรัชญา  
เกาซวน 

8. 
H15 

11.45-12.00 น. 

ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมคัร
เปนผูประกันตนภาคสมัครใจ 
ของแรงงานนอกระบบในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

อุษารีย 
หิรัญวัฒน 

9. 
H16 

13.00-13.15 น. 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ที่มีผลตอการปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพตดิในเขตตาํบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

ปรีชญา  
สอนอ่ิมสาตร 

10. 
H17 

13.15-13.30 น. 

ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ
นักบัญชี ในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ศิริวรรณ  
สุขประเสริฐ 

11. 
H18 

13.30-13.45 น. 
บานนาหรือบานนอก: การศึกษา
ภาคปฎิบัติการการสรางชุมชน
ทองเที่ยวจากภูมิลักษณชุมชน 

จารุวรรณ  
ขําเพชร 

12. 
H20 

13.45-14.00 น. 

การประเมินศักยภาพพ้ืนที่
เหมาะสมเพ่ือจัดตั้งตลาดนดั
วัฒนธรรม ตําบลเขาขาว 
อําเภอละงู จังหวัดสตลู 

เอมอร  
อาวสกุล 
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จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

13. 
H22 

14.00-14.15 น. 
การเวนคืนที่ดินบริเวณริมทาง
รถไฟ สายหาดใหญ-สงขลา 

กัญญารตัน 
อิสระ 

14. 
H26 

14.15-14.30 น. 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
น้ําตาล Low GI ของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชานินท  
ประวาลปทมกุล 

15. 
H27 

14.30-14.45 น. 

การพัฒนาระบบโลจสิติกสผลไม
ออนไลนเพ่ือลดตนทุนคาขนสง 
ตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง  
และตนทุนการบริหารจัดการ 

ทัศนัย 
ขัตติยวงษ 

16. 
H29 

14.45-15.00 น. 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
สมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 

รัตนพล  
ชื่นคา 

17. 
H30 

15.00-15.15 น. 
การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติ
ปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติ
หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ 

สรัญญา  
โชติรัตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป 

__________________________________________________________________ 

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

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

หองบรรยาย 5 สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิใหขอเสนอแนะ (Commentators) 
1. ศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม   มรภ.พระนครศรอียุธยา 

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

1. 
S01 

10.00-10.15 น. 
การใชจันทนแดงตามภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยในจังหวัด
จันทบุร ี

ศศิธร  
พุทธรักษ 

2. 
S02 

10.15-10.30 น. 

การศึกษาและทดลองกระบวนการ
ตกผลึกสารสมเจือดวยสาร 
เรืองแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิ
สารละลายและเวลาตกผลึก 
ที่ตางกัน เพ่ือสรางสรรคในงาน
เครื่องประดับแฟชั่น 

สุรพงษ  
ปญญาทา 

3. 
S03 

10.30-10.45 น. 

การลดการปนเปอนของ 
Salmonella Typhimurium  
บนผักกาดหอม โดยใชไฮโดรซอล 
จากกานพล ู

อุมาพร  
ทาไธสง 

4.  
S05 

10.45-11.00 น. 
ผลของการใชน้ําพริกแกงปา
แสนตุงตอคณุภาพของเบอรเกอร
ไก 

พรชัย  
เหลืองวาร ี

5. 
S06 

11.00-11.15 น. 
ความพึงพอใจตอการสักยา
สมุนไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม 

พรพรรณ  
คํามา 

6. 
S07 

11.15-11.30 น. 

การเลือกแหลงที่อยูอาศัย และ
ชนิดอาหารธรรมชาติของปูหิน
กามฟา Thalamita crenata  
ในบริเวณหาดอาวยาง จังหวัด
จันทบุร ี

ชุตาภา  
คุณสุข 
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ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

7. 
S09 

11.30-11.45 น. 

ผลของความเค็มตอการเจริญ 
เติบโตและการลอกคราบของ 
กุงเครยฟช Cherax destructor 
(Clark, 1936) 

นงนุช  
ตั้งเกริกโอฬาร 

8. 
S11 

11.45-12.00 น. 

ความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะ 
ในครัวเรือนและการนําขยะ
พลาสติกไปใชประโยชนของ 
บานโพนเมือง ตําบลหนองเหลา 
อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นันทพร  
สุทธิประภา 

9.  
S12 

13.00-13.15 น. 

ความบรสุิทธ์ิของผงแคลเซียม
คารบอเนตและผงไฮดรอกซีอะพา
ไทตท่ีสังเคราะหจากเปลือกหอย
ทะเลเหลือใชโดยวิธสีังเคราะห
แบบปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
สําหรับการประยุกตในงาน
เครื่องประดับ 

นฤมล  
เลิศคําฟู 

10. 
S14 

13.15-13.30 น. 
การศึกษาฤทธ์ิตานแบคทีเรยี 
กอโรคบางชนิดของสารสกัด 
เอทานอลจากใบแพงพวย 

อุมาพร  
ทาไธสง 

11. 
S15 

13.30-13.45 น. 

การวิเคราะหโครเมียม (VI)  
ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี
แบบทางออมโดยใชเมตา- 
ไนโตรอะนิลีนและพลอโรกลูซินอล 

ชุลีพร  
พุฒนวล 

 

 

 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป 

__________________________________________________________________ 

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

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุร ี

ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

12. 
S16 

13.45-14.00 น. 

สุขภาวะทางกายของนักกีฬา
จังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 

วิรัตน  
สนธิจันทร 

13. 
S17 

14.00-14.15 น. 

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ  
และปรมิาณฟนอลิกทั้งหมด 
จากสารสกัดหยาบเอทานอล 
จากบัวหลวง 

กัณปธิภัศ  
เขียวยันต 

14. 
S19 

14.15-14.30 น. 

การพัฒนารูปแบบบริการ
สาธารณะและการจัดสภาพ 
แวดลอมท่ีเอ้ือตอสังคมผูสูงวัย 
ภายใตบริบทพื้นที่ชายแดนใต 
กรณีเทศบาลนครยะลา  
จังหวัดยะลา 

วารินทร  
ศรีพงษพันธ ุกุล 

15. 
S20 

14.30-14.45 น. เมลด็ทุเรียนพันธุชะนีทอด 
นฤมล  

อภินันทสวัสดิ ์

16. 
S22 

14.45-15.00 น. 

การประเมินผลลัพธการ
ดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพ้ืน 
ที่เขต 2 พิษณุโลก 

ปภาดา  
ชมภูนิตย 
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หองบรรยาย 6 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ 
สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 

คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิใหขอเสนอแนะ (Commentators) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ          มรภ.พระนครศรอียุธยา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปริญญาวุฒิชัย            มรภ.ราชนครินทร 
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1. 
T01 

10.00-10.15 น. 

รถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา 
สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 
บานทาศาลา อําเภอทาใหม  
จังหวัดจันทบุร ี

กฤษณะ  
จันทสิทธ์ิ 

2. 
T02 

10.15-10.30 น. 

ศึกษาตนทุนโลจสิติกสและ 
แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ของเกษตรกรผูปลูกลาํไยในเขต
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบรีุ 

ศศินภา  
บุญพิทักษ 

3. 
T03 

10.30-10.45 น. 
การพัฒนาโครงขายสถานะ 
แบบสะทอนในการควบคมุแรงของ
หุนยนตเดลตา 

สิรินทร  
สายนํ้าใส 

4.  
T04 

10.45-11.00 น. 
การศึกษาถังขยะมลูฝอยในชุมชน
ริมน้ําจันทบูร จังหวดัจันทบุร ี

ปรัชภรณ 
 เศรษฐเสถียร 

5. 
T05 

11.00-11.15 น. 
การศึกษาคุณสมบติัของ 
ไฟเบอรกลาสที่นําวัสดุเหลือใช 
ทางการเกษตรมาเปนสวนผสม 

วสันต  
วิเวโก 

6. 
T06 

11.15-11.30 น. 
การออกแบบและสรางเครื่องบดอัด
เช้ือเพลิงแทงชีวมวลจากขยะชุมชน 

ภักดี  
สิทธิฤทธ์ิกวิน 
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ลําดับ เวลา เร่ือง ผูนําเสนอ 

7. 
T07 

11.30-11.45 น. 

การพัฒนาสื่อการสอนดวย
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิต ิ
แบบมีปฏิสมัพันธ เรื่อง การจําลอง
การทํางาน ของช้ันสถาปตยกรรม
เครือขาย OSI Model โดยใชการ
จัดการเรียนร ูแบบผสมผสาน 

วิทวัส  
สุขชีพ 

8. 
T08 

11.45-12.00 น. 
การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหา 
จุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา 
และกระบี ่

ศุภกรณ 
รัตนะ 

9. 
S04 

13.00-13.15 น. 
ระบบวิเคราะหและเก็บขอมูล 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน 
ดวยปลอกแขนอัจฉรยิะ 

คณภร  
ควรรติกลุ 

10. 
S08 

13.15-13.30 น. 

การสรางแบบทดสอบทักษะ 
การเสริฟของกีฬาเทเบิลเทนนิส  
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสาธิตพิบลูบําเพ็ญ 

รังสฤษฏ 
จําเรญิ 

11. 
S10 

13.30-13.45 น. 

การศึกษาความสามารถในการ
เคลื่อนไหวขาในชีวิตประจําวัน 
ของผูสูงอายุในสถานการณโควิด 
(Covid-19) เขตเทศบาลเมือง 
แสนสุข จังหวัดชลบุร ี

สุทธิรักษ 
สีสรรค 

12. 
S13 

13.45-14.00 น. 
การหาทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสมสําหรบั
การตั้งศูนยกระจายสินคาอุปโภค
บริโภคตามแนวเสนทางรถไฟทางคู 

รวิศ  
กลั่นประเสริฐ 

13. 
S18 

14.00-14.15 น. 
อุปกรณเก็บฝุนตกและความเขมขน
บริเวณอําเภอโกรกพระ จงัหวัด
นครสวรรค 

ปาจรีย  
ทองสนิท 
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14. 
S21 

14.15-14.30 น. 

การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการจัดการ
องคความรูของศูนยการเรียนรู
ออนไลนขนมไทยไกลหวานดวย 
รหัสคิวอาร 

สุนันทา  
คะเนนอก 
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บทคัดยอผลงานวิจัย 
สาขาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
2 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก 
ในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน  

กรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 
POSITIVE EDUCATIONAL INSTITUTION DEVELOPMENT UTILIZING 
APPRECIATIVE INQUIRY METHOD FOR PLEASURABLE CLASSROOM 

CREATION: CASE STUDY OF MUSIC CLASS, GROUP 19 
 

อรุณเกียรต ิจันทรสงแสง1*, ธีระพงษ สมเขาใหญ2, มะลิวัลย โยธารักษ2 

1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*Corresponding Author E-mail: arungiat.c@rbru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการสราง
หองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียนกรณีศึกษา หองเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
กลุม 19 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการ
สุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) เพ่ือสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับ
ผูเรียนและเพื่อคนหาโครงการ กิจกรรมที่ใชสําหรับการสรางหองเรียนแหงความสุข
ใหกับผูเรียน สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุม 19 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ในชวงการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยคือ อาจารยเปนหัว
หนาที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญและนักศึกษาเปนทีมวิจัยปฏิบัติการจํานวน 17 คน รวม
ทั้งหมด 20 คน รวมกันเลือกสรรบุคคลที่เขามามีสวนรวมเปนกลุมบุคคลผูใหขอมูล
หลัก ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมที่
เปนนักศึกษาและครูที่มีประสบการณการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไลน 
ประกอบดวย นักศึกษา จํานวน 20 คน และครูจํานวน 10 คน ประยุกตใชกระบวน 
การสุนทรียสาธกผสานทฤษฎี Seligman’s PERMA Model เปนแนวทางในการ
สัมภาษณเชิงลึก แลวนําประสบการณท่ีไดวิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิเคราะห
แบบ SOAR (SOAR Analysis)  และออกแบบและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
กิจกรรมตามหลักการความสุข 8 ประการ (HAPPY WORKPLACE) ผลการศึกษาวิจัย
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พบวา การพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยประยุกตใชกระบวนการสุนทรียสาธก
สามารถออกแบบโครงการและกิจกรรมใน 5 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 รูสึกดีมีอารมณบวก 
(P: Positive Emotion) 1 โครงการ 1 กิจกรรม มิติที่  2 เขารวมเปนสวนหน่ึง 
(E: Engagement) 1 โค ร งก าร  1 กิ จ ก รรม  มิ ติ ท่ี  3 ส าน สั ม พั น ธ ภ าพ  (R: 
Relationship) 2 โครงการ 2 กิจกรรม มิติที่ 4  ชีวิตเปยมความหมาย (M: Meaning) 
1 โครงการ 2 กิจกรรม และมิติท่ี 5 พลังจากความสําเร็จ (A: Accomplishment)  
2 โครงการ 1 กิจกรรม และเปนไปตามหลักแหงความสุข 8 ประการ (HAPPY 
WORKPLACE) และสรางรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเชิงบวกโดยใชกระบวนการ
สุนทรียสาธกในการสรางหองเรียนแหงความสุขใหกับผูเรียน (EDUCATION MUSIC 
MODEL) เพื่อใหผูท่ีสนใจศึกษาเขาใจไดงาย 
คําสําคัญ: สุนทรียสาธก, SOAR Analysis, Seligman’s PERMA Model,  
             หลักแหงความสุข 8 ประการ 
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การพัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ  
GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียน 

โรงเรียนวัดหวานบุญ 
The Development of Teacher Tool Kits using GPAS 5 Steps process 
for improving reading and writing skills of Wat Wanboon’s Students 

 

มณฑา วิรยิางกูร*, ประกาศติ ประกอบผล, ประพรรธน พละชีวะ, ยุภาพร นอกเมือง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ 

* Corresponding Author E-mail: peaceful302@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอน Teacher Tool Kits 
โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps 2) เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของ
นักเรียนโรงเรียนวัดหวานบุญ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดหวานบุญ สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
1) ชุ ด การสอน  Teacher Tool Kits โด ย ใช ก ระบวนการ  GPAS 5 Steps 2) 

แบบทดสอบทักษะการอานและการเขียน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย ( x )  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test 
  ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ 
GPAS 5 Steps ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 หนวยการเรียนรูโดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps 
ในการจัดการเรียนการสอน แบบฝกหัดทายบทเรียน สื่อการสอนการอานและการ
เขียน สื่อการสอนการอานและการเขียนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร นักเรียนที่เรียน
ดวยชุดการสอน Teacher Tool Kits โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps มีคะแนน
ทักษะการอานและการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
คําสําคัญ: ชุดการสอน, กระบวนการ GPAS 5 Steps, ทักษะการอาน,  
             ทักษะการเขียน 
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ความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศกึษา  
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี 

Teachers and Educational Personnel’s Commitment toward Public 
Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office  

 

ลูกน้ํา  เจนหัดพล*, ธนิก คุณเมธีกุล, ธีรศกัดิ์  อินทรมาตย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
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บทคัดยอ 
 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับสิทธิประโยชนและปฏิบัติงานภายใต
เงื่อนไขสภาพแวดลอมที่ดียอมมีความรูสึกผูกพันตอสถานศึกษา พรอมที่จะทุมเท
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันของ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนา
เดิม ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จํานวน 337 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของ
เครจซี่และมอรแกน การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 
0.43 - 0.94 และคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
  ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับของความผูกพันของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนาเดิม ตําแหนง 
และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
เมื่อจําแนกตามสถานภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปน
แนวทางในการสงเสริมความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชกลยุทธ                    
การบริหารงานแบบมีสวนรวม การเปนแบบอยางท่ีดีของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดที่ยั่งยืนตอไป 
คําสําคัญ: ความผูกพัน, คร,ู บุคลากรทางการศึกษา 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ 
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  

เร่ือง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใชการสอนแบบปกติ  
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 

และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบ STAD 

A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL 
PROBLEM SOLVING ABILITY OF GRADE 7 STUDENTS ON PROBLEM 
G.C.D. AND L.C.M. USING REGULAR TEACHING, POLYA’S PROBLEM 

SOLVING PROCESS, COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE AND 
POLYA’S PROBLEM SOLVING PROCESS WITH STAD 

 

ณัฐภัทร สุขวงษ*, ปวรศิ นันทรัตนกุล, วิทยา ซิ้มเจริญ 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

*Corresponding Author E-mail: nattapatgot0939@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหา ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางกลุมที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการแกปญหาของโพลยา เทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับ
เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 178 คน โดยการเลือกแบบสุม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการทดสอบ t-Test For Dependent Samples 
และ One – Way ANOVA โดยใชโปรแกรม SPSS  
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  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบปกติ กระบวนการ
แกปญหาของโพลยา และกระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แตความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวากอนการ
จัดการเรยีนรูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูทั้ง 4 รูปแบบ มีคะแนน
เฉลี่ยไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: การสอนแบบปกต,ิ กระบวนการแกปญหาของโพลยา,  
             เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรปูแบบ STAD,  
             กระบวนการแกปญหาของโพลยารวมกับเทคนิคการเรียนรู 
             แบบรวมมือรูปแบบ STAD 
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การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและสภาพปญหาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของนักศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

A Study of Learning Management Model and Problems on 
Professional Experience Training (Internship) during the Situation of 

Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic of Graduate Diploma 
Students in Teaching Profession, Valaya Alongkorn Rajabhat 

University under the Royal Partronage  
 

อังคนา กรัณยาธิกุล, กันตฤทัย คลงัพหล, ดนุชา สลีวงศ,  
เลอลักษณ โอทกานนท, ประพรรธน พละชีวะ* 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ 
*Corresponding Author E-mail: prapat@vru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มี วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2)  ศึกษาสภาพปญหา 
ในการฝกประสบการณวิชาชีพครูชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จํานวน 172 คน ที่ลงเรียนในรายวิชาฝกประสบการณสอนในสถานศึกษา 2 ป
การศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก ความถี่ และรอยละ 
  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่ถูกเลือกใชมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้  
1) On-Line รอยละ 48.42 2) On-hand รอยละ 28.73 3) On-demand รอยละ 
17.31 4) On-Air รอยละ 3.97 และ 5) Onsite รอยละ 1.57 สภาพปญหาในการ 
ฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
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วิชาชีพคร ูแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานผูสอน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาดแคลน
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต 
รอยละ 54.26 2) ดานผูเรียน ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการ
เรียนออนไลนและปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละ 49.47 และ 3) ดาน
ผูปกครอง ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ผูปกครองไมมีเวลากํากับดูแลบุตรหลานใหเขา
เรียนตามเวลา รอยละ 52.14 
คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู, สภาพปญหา, การฝกประสบการณวิชาชีพครู,  
              สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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การศึกษาผลการจัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

A Study of the Effects of Learning Management during  
The COVID-19 Pandemic of The Demonstration School of Loei 

Rajabhat University 
 

ณัฎฐกาญจน อนันทราวัน*, ศัสยมน สุวรรณสนธิ์, สลิละ ปกรณชัยกุล, ธนภรณ จันทรสี 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

*Corresponding Author E-mail: nattakarn.ana@lru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  บทความนี้นําเสนอผลการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการ
จัดเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู 4 รูปแบบ ตาม
ชวงวัยของนักเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันอนุบาล จํานวน 
140 คน ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 93 คน ผูปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 131 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1-5 จํานวน 112 คน รวมทั้งสิ้น 476 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสํารวจความ 
คิดเห็น (questionnaire) เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและความพึงพอใจ 
ตอรูปแบบการจัดการเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019   
  ผลการวิจัยพบวา มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 
82.56 ดานพฤติกรรมการเรียนรูและความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 (รอยละ73.20) เมื่อแยกเปนประเด็น
พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมการเรียนสูงกวานักเรียน
ระดับชั้นอ่ืน คือ 3.78 (รอยละ 75.61) สวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีคาเฉลี่ยดาน
พฤติกรรมการเรียนนอยที่สุด คือ 3.45 (รอยละ 68.78) ดานความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรู พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1-3 สูงกวาระดับช้ันอื่น คือ 3.70 (รอยละ74.01) ในขณะที่ระดับชั้น
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มัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยดานความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 3.60 (รอยละ 72.10) 
นอกจากนี้มีขอคิดเห็นที่สะทอนถึงอุปสรรคปญหาจากการเรียนรู สรุปได 3 ประเด็น 
คือ อุปสรรคปญหาของการเรียนผานระบบออนไลน ปญหาดานพฤติกรรมของ
นักเรียนในชวงที่ไมไดมาโรงเรียนและปญหาภาระงานในชวงการเรียนออนไลน 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรู, ไวรสัโคโรนา 2019, โรงเรียนสาธิต 
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วัฒนธรรมองคการของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  

Organizational Culture of Schools under Chanthaburi Primary 
Educational Service Area Office 

 

ปยนันท  ศริิโสภณ*, ธนกิ คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

*Corresponding Author E-mail: piyanun122@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  วัฒนธรรมองคการเปนรากฐานสําคัญที่ใชกําหนดพฤติกรรมของสมาชิก 
ในองคการซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณ ในการทํางานและขนาดสถานศึกษา  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 337 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน การสุมตัวอยางเปนการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกบั
วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกราย
ขออยูระหวาง 0.40 - 0.94 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศและประสบการณในการทํางาน
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3)  ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรม
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องคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จําแนกตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถนําผลการวิจัย
ไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานใหดี
ยิ่งข้ึนโดยใชการมีสวนรวมในการจัดการแกไขปญหา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

Emotional Intelligence of School Administrators Perceived  
by Teachers Under Trat Primary Educational Service Area Office 

 

ปวีณา บุศยรตัน*, ธนิก  คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

*Corresponding Author E-mail: paweenasuyarat@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  ความฉลาดทางอารมณนับวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอความสําเร็จของผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งจะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู
ของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ 
อายุ ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จํานวน 285 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของ
เครจซี่และมอรแกน การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เครือ่งมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
สถานศึกษาตามการรับรูของครูผู สอน สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกราย
ขออยูระหวาง 0.41 - 0.93 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
  ผลการวิจัยพบวา 1) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวม
อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
สถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จําแนกตามเพศ อายุของครูผูสอน และขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สวนประสบการณ ในการทํางานและ 
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วุฒิการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถนําขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมความฉลาด
ทางอารมณของตนเองซึ่งจะชวยลดความขัดแยงของบุคลากรและการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาที่ดีขึ้น 
คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณ, ผูบริหารสถานศึกษา 
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การพัฒนาชุดฝกอบรมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน 
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

Developing a Handbook for English Enhancement Training in  
ASEAN Context for the Education Faculty Students of  

Dhonburi Rajabhat University 
 

กริช ภทัรภาคิน1*,  บุญดี  รุงเรอืงมณีรตัน1,  บัณฑิตา สุขเจริญ2 

1 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

*Corresponding Author E-mail: Kris53785@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและประเมินประสิทธิผล 
ชุดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การดําเนินการวิจัยเปนแบบวิจัยและพัฒนา 
แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดฝกอบรม 2) สรางชุด
ฝกอบรม 3) ประเมินประสิทธิผลของชุดฝกอบรม และ 4) ประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอชุดฝกอบรม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร ที่เขารับการฝกอบรม 
จํานวน 25 คน  ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดฝกอบรม ไดแก 1) วัตถุประสงค 
2) เนื้อหา 3) สื่อที่ใช 4) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) การประเมินผล  เนื้อหา
ของชุดฝกอบรมประกอบดวย 10 บทเรียน แตละบทเรียนประกอบดวย 3 สวนหลัก 
คือ 1) สวนการฝกทักษะการฟงและพูด 2) สวนการฝกทักษะการอานและเขียน และ 
3) สวนทบทวนหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดฝก 
พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการฝกอบรม (mean = 54.20, SD = 8.149) สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยกอนฝกอบรม (mean = 35.40, SD = 8.426) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  และความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมโดยรวม (on average) อยูในระดับมากท่ีสุด 
(mean = 4.677; SD = 0.067) โดยดานเนื้อหาวิชา (Contents)  ดานวิทยากร 
(Instructors) และดานวิธีการสอน (Teaching Methods) มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด สวนดานการประเมินผล (Evaluation) มีความพึงพอใจในระดับมาก  
อาจสรุปไดวา ชุดฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัย
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เสนอแนะวาควรตองศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบท
อาเซียนของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 
คําสําคัญ: การพัฒนา, ชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษ, การเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ,   
             บริบทอาเซียน 
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ศักยภาพทางพหุปญญาของนักศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

The Multiple Intellectual Potentials of Students in  
Early Childhood Education Surindra Rajabhat University 

 

บุญเลีย้ง ทมุทอง*, พัชรา ทองพันธรกัษ, ผองนภา พรหมเกต, ปยนันท พูนโสภา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร 

*Corresponding Author E-mail: boonleang4848@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพพหุปญญาของนักศึกษา 
และเพ่ือเปรียบเทียบลําดับศักยภาพพหุปญญาของนักศึกษาจําแนกภายในระดับช้ันป
และอายุ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา จํานวน 175 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสํารวจ
ศักยภาพพหุปญญา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .93 การวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี  
คารอยละ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว คําถามปลายเปดใชการวิเคราะห 
เชิงเนื้อหา และผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
  1. นักศึกษามีศักยภาพพหุปญญาระดับสูงมีคาเฉลี่ยโดยรวมคิดเปนรอยละ 
86.86 และพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4-5 มีระดับของพหุปญญาในระดับสูงสุดคิดเปน
รอยละ 100 
  2. คาเฉลี่ยโดยรวมของศักยภาพพหุปญญาของนักศึกษาชั้นปที่  1-5 
เรียงลําดับจากจํานวนมากไปหาจํานวนนอย 3 ลําดับแรก คือ 1) ศักยภาพพหุปญญา
ดานการรูจักและเขาใจตนเอง 2) ศักยภาพพหุปญญาดานการรอบรูและเขาใจ
ธรรมชาติ 3) ศักยภาพพหุปญญาดานดนตรี และคาเฉลี่ยโดยรวมของศักยภาพ 
พหุปญญาดานที่นอยที่สุดคือ ดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  3. นักศึกษาที่มีระดับช้ันปแตกตางกันมีศักยภาพพหุปญญาโดยภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีศักยภาพพหุปญญาโดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ: พหุปญญา ศักยภาพนักศึกษา การศึกษาปฐมวัย 
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การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เร่ือง อัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียง 
ในทอปลายเปดและปด โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงาย 

Development of Physics Experiment on Sound Velocity and 
Resonance Frequency in Opened–and Closed Ended Tubes by 

Using Smartphone as a Simple Measuring Tool 
 

ศุภกร มวงอยู*, พรธิภา ผสมทรพัย, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดสิุต 
*Corresponding Author E-mail: title1337@gmail.com, chat_tee@dusit.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

ในบทความนี้เปนการนําเสนอการวัดคาอัตราเร็วและความถ่ีการสั่นพอง
เสียงในทอพีวีซีทั้งปลายเปด 1 และ 2 ดานดวยเซนเซอรอคูสติกหรือไมโครโฟนบน
สมารตโฟน คาอัตราเร็วและความถี่การสั่นพองเสียงที่วัดดวยสมารตโฟนเซนเซอร          
มีความสอดคลองกันดีกับทฤษฎี โดยผลการวิจัยพบวา คาอัตราเร็วและความถ่ีการสั่น
พองเสียงในทอพีวีซีปลายเปด 2 ดาน มีคาความถี่เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเทาของเลข
จํานวนเต็ม และความถี่การสั่นพองเสียงของทอพีวีซีปลายปด 1 ดานมีคาความถ่ีเปน
จํานวนเทาของเลขจํานวนเต็มคี่ ชุดทดลองท่ีสรางข้ึนนี้สามารถนําไปใชเปนสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง อัตราเร็วและการสั่นพองเสียง ในรายวิชาฟสิกสไดเปน
อยางดี 
คําสําคัญ: อัตราเร็วเสียง, ทอปลายเปดและปด, สมารตโฟนเซนเซอร,  
             ชุดทดลองฟสิกส 
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การศึกษาเปรียบเทียบคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว  
ของแทงแมเหล็กถาวร ดวยเซนเซอรแมเหล็กบนสมารตโฟนโดยใชแอปพลิเคชนั 
Physics Toolbox Sensor Suite และ Phyphox Study Measurements of 

Dipole and Quadrupole Magnetic Fields Comparison with a 
Magnetometer on Smartphone By Using Physics Toolbox Sensor 

Suite and Phyphox Apps 
 

พรทิพา จานดี*, จตุรพร เพียสุระ, สุทศัน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดสิุต 
*Corresponding Author E-mail: Pontipa.21242@gmail.com, chat_tee@dusit.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  ในงานวิจัยน้ีเปนการนําเสนอการทดลองการวัดคาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว 
และ 4 ขั้ว ที่เปนฟงกชันของระยะหางของแทงแมเหล็กถาวรดวยเซนเซอรแมเหล็กบน
สมารตโฟน iPhone 7 ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite และ 
Phyphox ผลการวิจัยพบวา คาสนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว และ 4 ขั้ว ที่เปนฟงกชัน
ของระยะหางของแทงแมเหล็กถาวรรูปทรงรี ทรงกลมแบน และทรงกลมที่วัดได
เปนไปตามทฤษฎีตามวิธีการของ Arribas และคาไดโพลโมเมนตแมเหล็กของ
สนามแมเหล็กแบบ 2 ขั้ว มีคามากกวาคาควอดูโพลโมเมนตแมเหล็กประมาณ 10 
เทา ดังนั้นชุดทดลองน้ีเหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกสใน
หัวขอเรื่อง สนามแมเหล็ก ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
คําสําคัญ: สนามแมเหล็กแบบ 2 และ 4 ขั้ว, เซนเซอรแมเหล็ก, โมเมนตแมเหล็ก,  
             แอปพลิเคชัน 
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การพัฒนาชุดทดลองฟสิกส เร่ือง การหาคากําลังไฟฟาของหลอดไฟ 
โดยใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟน 

Development of Physics Experiment in Determining the Light Bulb 
Power Using a Smartphone’s Ambient Light Sensor 

 

งามลักษณ สมันพงษ*, เบ็ญญา บุญพิทักษ, สุทัศน จันบวัลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
*Corresponding Author E-mail: ngamlak.samanphong@gmail.com, 

chat_tee@dusit.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชันบนสมารตโฟนท่ีใชวัดหาคาความเขมของการสองสวาง (2) เพ่ือทดสอบหาคา
กําลังไฟฟาของหลอดไฟจากความสัมพันธระหวางความเขมของการสองสวางกับ
ระยะทาง และ (3) เพื่อเปรียบเทียบหาคาความสวางและกําลังไฟฟาของหลอดไฟ
ระหวางการทดลองกับทฤษฎี โดยใชหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต เปนแหลงกําเนิด
แสง และใชเซนเซอรแสงบนสมารตโฟนและแอปพลิเคชัน Photone-Grow Light 
Meter, Light Meter LM-3000, LUX Light Meter FREE และ Luminos Meter 
เปนเครื่องมือวัดความเขมของการสองสวางท่ีเปนฟงกชันของระยะหางยกกําลังสอง
ผกผัน ผลการวิจัยพบวา แอปพลิเคชัน Photone-Grow Light Meter มีประสิทธิภาพ
ในการวัดคาความเขมของการสองสวางดทีี่สุด แอปพลิเคชัน Luminos Meter วัดคา
กําลังไฟฟาไดแมนยําและเที่ยงตรงที่สุดและมีคาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดรอยละ 
8.33 ชุดทดลองท่ีสรางขึ้นนี้สามารถนําไปใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
แสงและความเขมของการสองสวาง ในรายวิชาฟสิกสไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: กําลังไฟฟาของหลอดไฟ, เซนเซอรแสง, สมารตโฟนเซนเซอร 
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การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ 
Fine motor development of early childhood children 

with hand muscle exercise 
ฉัตรวิไล สุรินทรชมพู*, ปารีญา ราพา, ปวีณา เที่ยงพรม, เจนจิรา ตะรุวัน 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
*Corresponding Author E-mail: chatwilaitukta@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
เด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมบริหารกลาม เนื้ อมือ และเพื่ อการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑ 80/80 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแก เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป กําลังศึกษาอยู ช้ันอนุบาล 2/2 
โรงเรียนอนุบาลเลย ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 35 คน โดย
เลือกวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นผูวิจัยทําการทดสอบ
ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กโดยใชกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยเด็กที่ไดคะแนนการทดสอบความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูใน
ระดับพอใชและปานกลาง จํานวน 35 คน เพื่อรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือ 
ซึ่งใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา
ในการทํากิจกรรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
แผนการจัดประสบการณ กิจกรรมบริหารกลามเน้ือมือ จํานวน 8 หนวย และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรม
บริหารกลามเน้ือมือ จํานวน 20 ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางพัฒนาการ 
กับจุดประสงค (IOC) ทั้งฉบับเทากับ 0.88 การวิจัยครั้งน้ีใชแผนการวิจัยแบบ One -  
Group Pretest - Posttest Design แล ะ วิ เค ร าะห ข อ มู ล โด ย ใช ส ถิ ติ  t-test                    
แบบ Dependent Sample 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือเด็กมีความสามารถ
ในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือโดย

ภาพรวม ( = 47.13) อยูในระดับดี  และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา 

ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความคลองแคลวในการ
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ใชกลามเนื้อมัดเล็กอยูในระดับ ( = 11.86) ดานความยืดหยุนในการใชกลามเนื้อ 

มัดเล็กอยูในระดับ ( = 11.60) ดานความสามารถในการควบคุมการใชกลามเนื้อ 

มัดเล็กอยูในระดับ (  = 12.07) และดานการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 

อยูในระดับ (  = 11.60) อยูในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดกิจกรรม

บริหารกลามเนื้อมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ผลการ
วิเคราะหหาประสิทธ์ิภาพของแบบฝกทักษะความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมบริหารกลามเนื้อมือท้ังหมด 4 ดาน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.60 /83.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80   
  จากผลการวิจัยสรุปวา การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรม
บริหารกลามเนื้อมือมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้น 
คําสําคัญ: กลามเนื้อมัดเล็ก, กิจกรรมบริหารกลามเน้ือมือ, เด็กปฐมวัย 
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การพัฒนาความสามารถในการเขียนยอหนาของนกัศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ 
เปนภาษาตางประเทศโดยการสอนกลยุทธการเขียนเคาโครง 

Development of EFL Undergraduates’ Paragraph Writing Ability by 
Teaching Outlining Strategy 

 

มลฤดี สิทธิชยั* 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

*Corresponding Author E-mail: monruedee@tsu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบผลของ
การสอนกลยุทธการเขียนเคาโครงตอความสามารถในการเขียนยอหนาของนักศึกษา 
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ตามองคประกอบของการเขียนยอหนา  
5 ดาน ไดแก ไวยากรณและกลไก ความราบรื่น ความคิด การเรียบเรียง และการ
เลือกใชคํา ของการเขียนยอหนา 5 ประเภท ไดแก การอธิบายขั้นตอน การอธิบาย 
คําจํากัดความ การอธิบายสาเหตุและผลลัพธ การอธิบายความเหมือนและความ
แตกตาง และการแสดงความคิดเห็น กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 44 คน โดยใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ช้ินงานการเขียนยอหนาตาม 
เคาโครง จํานวน 5 ชิ้น การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพรรณนาและรายงานผลขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความสามารถในการเขียนยอหนาตามองค
ประกอบของการเขียนทั้ง 5 ดานในภาพรวมสูงมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
ความราบรื่น ความคิด และไวยากรณและกลไก นอกจากนี้ นักศึกษามีความสามารถ
ในการเขียนยอหนาท้ัง 5 ประเภทในระดับสูงมาก พอสรุปไดวา การสอนกลยุทธการ
เขียนเคาโครงสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนยอหนาของผูเรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศได ดังนั้น ผูสอนการเขียนควรสอนและฝกกลยุทธการเขียนเคา
โครงใหกับนักศึกษา  
คําสําคัญ: การเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ, กลยุทธการเขียนเคาโครง,  
             การเขียนยอหนา 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมนนัทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคม 
ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซมึ 

Recreational Activity Model to Enhance Social Skills of Children                
with Autism Spectrum Disorder 

 

ปรีดาวรรณ ศรีพลแทน*, เบญจมาภรณ ชอยเครอื, กรวรรณ โหมงพุฒ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

*Corresponding Author E-mail: Sriphonthaen@gmail.com 
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  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม และเพื่อเปรียบเทียบทักษะ
ทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนเด็กที่มีภาวะออทิซึมที่มีภาวะออทิซึม ที่มีปญหาดาน
ทักษะทางสังคม จํานวน 5 คน อายุระหวาง 5-10 ป ที่ไดรับการคัดกรองและวินิจฉัย
โดยแพทยผูเช่ียวชาญแลว ปจจุบันกําลังศึกษาอยูท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ ประจํา
จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งกลุมเปาหมายดังกลาวมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาคือ การเลนรวมกับ
เพ่ือน และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม รูปแบบในการวิจัยเปนการวิจัยรูปแบบ
แ ผ น ก า ร ท ด ล อ งแ บ บ  (Pre–Experimental Design) One Group Pre-test  
Post-test Design 
 การวิจัยน้ีไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขท่ี HE 643010 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบ
การจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
จํานวน 2 ดาน 2) แบบประเมินกอนและหลังทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะ 
ออทิซึม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ และพรรณนาขอมูล  
  ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการ
สงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม กอนและหลังการใชรูปแบบการจัด
กิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการ
เลนกับเพ่ือน มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และดานการมีสวนรวม 
ในการทํากิจกรรม มีคาคะแนนรวมเฉลี่ยอยูระหวาง 0.88-0.92 (2) ผลการเปรียบเทียบ
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ทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ดานการเลนรวมกับเพื่อนและดานการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรม พบวา ความสามารถทางทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม ทั้ง 5 คน กอนการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะ
ทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดานการเลนกับเพื่อนและดานการมีสวนรวม 
ในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.48-0.56 และหลังการใชรูปแบบการ
จัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม ดาน
การเลนกับเพื่อนและดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
0.88-0.92 ทําใหเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมมีระดับความสามารถทักษะทางสังคม เพ่ิมขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คําสําคัญ: กิจกรรมนันทนาการ, ทักษะทางสังคม, ออทิซึม 
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การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

Academic Administration with the New Normal in  
the COVID-19 Crisis of schools under Sisaket Primary Educational 

Service Area Office 1 
 

ณัฏฐวัฒน  ชิณวงษ* 
สาขาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการดวย
วิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จําแนกตาม
ตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา และ 3) ศึกษาปญหาและ
แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19 กลุมตัวอยาง 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.986 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห 
การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ และการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤต 
โควิด 19 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ 
จําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปญหาและแนวทาง
พัฒนาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการดวยวิถีชีวิตใหมในวิกฤตโควิด 19  ดานการ
ประเมินผล พบวา การประเมินผลไมไดประสิทธิภาพ ไมไดเนนการประเมินผลดาน
ความรูท่ีตรงตามตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาจะตองสรางวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 
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เนนการประเมินผลตามสภาพจริง ดานการมีสวนรวมในการรับฟงเสียงสะทอนจากครู 
ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน พบวาผูปกครองมีภาระงานมากไมมีเวลาอยูกับลูก  
มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยแกตนเองและครอบครัว ประชาชนมาจากพื้นที่
เสี่ยง สถานศึกษาจึงควรมีการประชุมผูปกครองเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียนของ
นักเรียนในสถานการณวิกฤตโควิด 19 และดานการจัดทําแผนและการปองกัน พบวา
นักเรียนไมปฏิบัติตามมาตรการบนมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาควรจัดทําแผนและ
การปองกันเพ่ือความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยาง
เครงครัด  
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ถีชีวิตใหม, วิกฤตโควิด 19,  
             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

The Development of English Pronunciation Package in Fricative 
Consonants for College Students in the Faculty of Education,  

Loei Rajabhat University 
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การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ
เสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร โดยใชวิธีการทาง
สัทศาสตรในการแกปญหาในการออกเสียงเสียดแทรกจํานวน 6 เสียง ซึ่งพบวาเปน

ปญหาสําหรับนักเรียนไทย ไดแก เสียง /v/, /z/,  /š/, /θ/, /ð/ และ /ž/ ผู วิจัย 
ไดทดลองใชชุดฝกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกนี้กับกลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 20 คน ผูวิจัยได
ทดสอบความรูดานเสียงเสียดแทรกและการออกเสียงโดยการใชเครื่องมือดังนี้ 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบระหวางการฝก โดยผลคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียน คือ 784 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 39.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.98 และผลคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน คือ 818 โดยมีคาเทากับ 
40.9 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.18 โดยผลคะแนนที่สูงขึ้นนี้แสดงวากลุม
ตัวอยางสามารถรับรูและแยกแยะลักษณะของเสียงเสียดแทรกไดอีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาทักษะการออกเสียงไดดีข้ึน ผูวิจัยไดทําการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ
การออกเสียงโดยการหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยกําหนดคาไวที่ 80/80 โดยการ
ประเมินคาคะแนนของผลคะแนนสอบกอนและหลังฝกและคะแนนระหวางการฝก 
อีกทั้งเปรียบเทียบผลลัพธของคะแนนกอนและหลังเรียน โดยคะแนน E1/E2  เทากับ 
72.69/81.80 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานซึ่งผูวิจัยจะทําการพัฒนาชุดฝกตอไป อนึ่ง
ผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจดวยแบบสอบถามในดานชุดฝกทักษะ ดานการฝกทักษะ
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และดานผูสอน ซึ่งผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอชุดฝกทักษะอยูใน
ระดับมาก (  = 4.10, S.D. = 0.62) 
คําสําคัญ: ชุดฝกทักษะการออกเสียง, พยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษ,  
             นักศึกษาคณะครุศาสตร 
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การศึกษาชุดทดลองฟสิกส เร่ือง การดล โมเมนตัมและการชน  
โดยใชเซนเซอรวัดความเรงบนสมารตโฟนเปนเคร่ืองมือวัด 

Studying Physics Experiment in Impulse, Momentum, and Collision 
by Using Smartphone’s Accelerometer Sensor as  

a Measurement Tool  
 

นินรยา วงษคาํอุด*, ฟาตอนะห มามะ, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดสิุต 
*Corresponding Author E-mail: nookninraya@gmail.com, chat_tee@dusit.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาการดลและโมเมนตัมของการ
ตกกระทบพื้นอยางอิสระโดยใชเซนเซอรความเรงบนสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด และ 
(2) เพ่ือศึกษาการชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุนสมบูรณโดยใชเซนเซอรความเรงบน
สมารตโฟนเปนเครื่องมือวัด แอปพลิเคชันที่ใชในการวัดคาความเรงท่ีเปนฟงกชันของ
เวลาของการดลและโมเมนตัมการปลอยใหสมารตโฟนตกกระทบพื้นโซฟา ไดแก 
Phyphox app และแอปพลิเคชันที่ ใชในการวัดคาความเรงของการชน ไดแก 
SPARKvue app ผลการวิจัยพบวา (1) การดลและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของ
การปลอยใหสมารตโฟนตกกระทบพื้นโซฟามีคาแปรผันตรงกับความสูงของการปลอย
สมารตโฟน และ (2) คาโมเมนตัมรวมของระบบทั้งการชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุน
สมบูรณที่ไดไมเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัมเนื่องจากลอรถทดลองมีความฝด
ทําใหเกิดแรงเสียดทานข้ึนระหวางลอรถกับพ้ืน กิจกรรมการทดลองในการวิจัยครั้งนี้
เหมาะสําหรับใชเปนสื่อการทดลองฟสิกส เรื่อง การดล โมเมนตัมและการชน ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาไดเปนอยางด ี
คําสําคัญ: การดล, โมเมนตัมและการชน, เซนเซอรวัดความเรง, สมารตโฟนเซนเซอร 
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ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา 
กับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
The Relationship between Education Administrators' Administrative 
Skills and the Effectiveness of Child Development Centers under 

the Local Administrative Organizations in Rasisalai District,  
Sisaket Province 

 

จุฑามาศ  การะเกษ* 
สาขาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
*Corresponding author E-mail: Chuthamat.kara63@sskru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการบริหารของ 
นักบริหารงานการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับประสิทธิผล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ  กลุมตัวอยางคือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักบริหารงาน
การศึกษา ครูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 214 คน 
และใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา 0.6 - 1.00 และคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.98 สถิติ 
ที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  
  ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานของนักบริหารงานการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
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มาก 3) ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษากับ
ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีคาความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คําสําคัญ: ทักษะการบริหารของนักบริหารงานการศึกษา, 
             ประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,  
             องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซนเซอรวัดความดันและแอปพลิเคชัน 
ในสมารตโฟนสําหรับการวัดความดันของของไหลที่ขึ้นกับความลึก 

Comparison of Barometer Sensor and Smartphone Application 
Performance for Depth–Dependent Fluid Pressure Measurement 

 

ยุวธิดา สมโศก*, ทิพยธัญญา ไชยชมภู, สุทัศน จันบัวลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดสิุต 
*Corresponding Author E-mail: fairyuwatida@gmail.com, chat_tee@dusit.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความดันของของไหลที่เปน
ฟงกชันของความลึกโดยใชเซนเซอรบารอมิเตอรในสมารตโฟนรุน iPhone 8 plus 
และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Barometer, Barometer Plus, 
Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer และ Barometer and Altimeter apps 
ในสมารตโฟน iPhone 8 plus ในการวัดคาความดันของของไหลที่ข้ึนกับความลึก 
โดยของไหลที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย น้ํา นํ้าเกลือ และน้ําอัดลมสไปรท  

ที่มีความหนาแนน 1.000  103 kg/m3, 1.024  103 kg/m3 และ 1.067  103 
kg/m3 ตามลําดับ  

ผลการศึกษาพบวา คาความดันของของไหลที่ วัดคาดวยเซนเซอร
บารอมิ เตอรบนสมารตโฟน มีคาแปรผันตรงกับความลึก และแอปพลิเคชัน 
Barometer Plus วัดคาความดันของนํ้าไดแมนยําที่สุด แอปพลิเคชัน Bar-o-Meter-
Altimeter & Barometer วัดคาความดันของน้ําเกลือไดแมนยําท่ีสุด ในขณะที่ 
แ อป พ ลิ เค ชั น  Bar-o-Meter-Altimeter & Barometer แ ล ะ  Barometer and 
Altimeter วัดคาความดันของนํ้าอัดลมสไปรทไดแมนยําที่สดุ ดังน้ันจึงสามารถสรุปได
วาชุดกิจกรรมการทดลองวิจัยที่สรางข้ึนในครั้งน้ีเหมาะสําหรับนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนฟสิกส เรื่อง ความดันของของไหลที่ขึ้นกับความลึก ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
คําสําคัญ: ความดันของของไหล, เซนเซอรบารอมิเตอร,  
             แอปพลิเคชันสําหรับวดัความดัน, สมารตโฟนเซนเซอร 
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การประยุกตใชสมารตโฟนเปนเคร่ืองมือวัดในการทดลองฟสิกส  
เร่ือง แรงเสียดทาน 

Application Smartphone as a Measurement Tool for Physics 
Experiment in Friction Force 

 

ทิพวรรณ ศรีสาคร*, อุบลวรรณ พันธสวาง, สุทัศน จันบวัลา, ยุทธนา พิมพทองงาม, ชาติ ทีฆะ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดสิุต 
*Corresponding Author E-mail: u6111056150009@mail.dusit.ac.th, 

chat_tee@dusit.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

ในบทความนี้เปนการศึกษาการวัดคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตสูงสุด
และความเสียดทานจลนของคูพื้นผิวสัมผัส ประกอบดวย (1) โฟมกับกระดาษลัง  
(2) โฟมกับฟวเจอรบอรด (3) โฟมกับกระดาษ A4 และ (4) โฟมกับเกาอ้ีพลาสติก 
โดยใชสมารตโฟนเปนเครื่องมือวัดอยางงายผลการวิจัยพบวา คูพ้ืนผิวสัมผัสระหวาง
โฟมกับกระดาษ A4 มีค าสัมประสิทธิ์ แรงเสี ยดทานสถิตสู งสุดนอยสุด  คือ 

,max 0.335s   และพ้ืนผิวสัมผัสระหวางโฟมกับฟวเจอรบอรดมีคาสัมประสิทธิ์แรง

เสียดทานสถิตสูงสุดมากสุด คือ ,max 0.760s  สวนคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน

จลน  ( k ) ของคูพื้ นผิวสัมผัสระหวางโฟมกับกระดาษลั งมีค านอยสุด  คือ 

0.1495k   และคู พ้ืนผิวสัมผัสระหวางโฟมกับฟวเจอรบอรดมีคามาก คือ 

0.2493k  สื่อกิจกรรมการเรียนรูที่ไดสรางข้ึนในการวิจัยครั้งนี้เหมาะสําหรับ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนฟสิกสทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
คําสําคัญ: สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน, แรงเสียดทาน, สื่อการเรียนรูฟสิกส,  
             สมารตโฟนเซนเซอร 
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การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
ของโรงเรียนกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ   
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
An Evaluation of  Education for Employment Projects Conducted 
by Schools under the Northern Region Welfare Schools’ Efficiency 

Promotion Network, Special Education Bureau,  
Office of Basic Education Commission 

 

ทิพยรัตน  คาํทิพย*, ศศิธร  กาญจนสุวรรณ, สมคิด  พรมจุย 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

*Corresponding Author E-mail: tang.kuor@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขา 
(2) ประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการ (3) ประเมินประสิทธิผลของโครงการ
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห ภาคเหนือ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           กลุมผูใหขอมูลประกอบดวยผูที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือการมีงานทําจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห กลุม
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห ภาคเหนือ  จํานวน 17 โรงเรียน  
ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดังน้ี (1) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน 
(2) ครูผูสอน จํานวน 85 คน (3) คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 85 คน และ  
(4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 จํานวน 510 คน  
ในปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 714 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก  แบบสอบถาม สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนือ้หา 
           ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ความพรอมดานปจจัยนําเขาของการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทํา ซึ่งประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหาร
จัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สิ่งที่ควรแกไขและพัฒนา คือ ครูผูสอนควรพัฒนา
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ความรูและทักษะการทําวิจัย ทักษะการใช ดูแล ซอมแซม เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพ (2) ความเหมาะสมดานกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําประกอบดวย การวางแผนใน
การจัดกิจกรรม การปฏิบัติตามแผนกิจกรรม การตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม และ
การแกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  กิจกรรมที่ควรวางแผน
และพัฒนาตอไป คือ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
และ (3) ดานประสิทธิผลของโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ซึ่ ง
ประกอบดวย โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําที่มีประสิทธิภาพ 
ครูผูสอนอาชีพมีความรูและสามารถจัดการสอนอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ผูเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพและสามารถนําความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพได  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สิ่งที่ควรพัฒนาควรมีหลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทําที่สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนและตามบริบทของแตละ
ทองถิ่น ครูควรมีการพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะในอาชีพเพื่อนําไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพ สงเสริมพัฒนานักเรียนทางดานความรู ทักษะทาง
อาชีพ คุณลักษณะและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต สงเสริมใหนักเรียน 
ทุกคนไดฝกประสบการณการทําธุรกิจขนาดเล็กและมีรายไดระหวางเรียน  
คําสําคัญ: การประเมินโครงการ, การมีงานทํา, การศึกษาสงเคราะห, 
             การศึกษาพิเศษ   
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ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุร ี 
21st Century Administrative Skills of School Administrators 
According to the Opinions of Public School Teachers under  

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office  
 

อติกาญจน  ศรีสังข*, ธนกิ คุณเมธีกุล, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

*Corresponding Author E-mail: kapongpang12@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การปฏิรูปการศึกษาไทยภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
มุ งเนนใหผู เรียนได เรียนรูตลอดชีวิตโดยผานกระบวนการจัดการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานศึกษาใหสูงขึ้นนั้นจําเปนตองอาศัยทักษะตางๆ ของผูบริหารสถานศึกษาใน
การนําพาองคการไปสูความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 324 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใช
ตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน การสุมตัวอยางเปนการสุมแบบ
แบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 0.47 - 0.96 และคาความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว 
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  ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีโดยรวม อยูในระดับมาก 2)  ผลการเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเพศ และขนาดของสถานศึกษาโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนประสบการณในการทํางาน
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูบริหารระดับสูงและหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการยอมรับในความแตกตาง
ระหวางบุคคล การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต การใหความสําคัญกับการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาเครือขายทางสังคมออนไลนที่สอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
คําสําคัญ: ทักษะการบริหารงาน, ศตวรรษที่ 21, ผูบริหารสถานศึกษา 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือ TGT ท่ีมีผลตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
DEVELOPMENT OF THE FLIPPED CLASSROOM LEARNING ACTIVITIES 

WITH COOPERATIVE LEARNING TGT TECHIQUE FOR GRADE 8 
ACHIEVEMENT 

 

จิรายสุ ศรีทอง* 
คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
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  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของ 
การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT  
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูหองเรียน
กลับดาน และการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ 
TGT 3) เ พ่ื อ เปรียบ เที ยบผลสัมฤท ธ์ิท างการเรี ยนหลั งเรี ยนของนั ก เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน กับ การจัดการ
เรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสานการเรียนรูแบบรวมมือ TGT โดยกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบไปดวย กลุมทดลองจํานวน 
40 คน กลุมควบคุมจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยประกอบไปดวย  
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง 
วัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยี  2) แผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดานผสมผสาน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT และแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน 
สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบคาที 
T-test independent 
  ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับ
ดานผสมผสานการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ TGT พบวา มีคาประสิทธิภาพ 
76.13/77.50 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนของท้ัง 2 วิธี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 2 วิธี พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของการจัดการเรียนรูกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความตางกัน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ TGT, หองเรียนกลับดาน, การจัดการเรยีนรู,  
             ผลสัมฤทธ์ิ 
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ผลของการออกกําลังกายตามโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟตที่มีตอ
ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายของนักศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

The Effects of Exercise According to the Thai Fit Program on 
Maximum Oxygen Uptake of Students Faculty Education of  

the National Sports University, Chonburi Campus 
 

สบสันต์ิ มหานิยม*, จิราวัฒน ขจรศิลป,  ธิติพงษ สุขดี, ณรงค วิชัยรัตน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุร ี

*Corresponding Author E-mail: Sobsunn@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

          ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายแสดงใหเห็นถึงความ
แข็งแรงสมบรูณของรางกายในการตอบสนองของระบบการเผาผลาญอาหารของ
รางกาย ระบบการหายใจ ระบบของหัวใจและหลอดเลือดตอการออกกําลังกาย 
ของนักศึกษา การศึกษาครั้งน้ีเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกาย 
ตามโปรแกรมไทยฟตที่มีตอความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย  
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษา ชั้นปท่ี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา สรีรวิทยา
การกีฬาและการออกกําลังกาย ภาคตน ปการศึกษา 2563 จํานวน 107 คน โดย
แบงกลุมแบบสุมออกเปน 2 กลุม กลุม 1 เปนกลุมควบคุม 50 คน และกลุม 2 เปน
กลุมทดลอง 57 คน โดยใชโปรแกรมการออกกําลังกายไทยฟตในการออกกําลังกาย
ครั้งละ 60 นาที ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห ในวันจันทร พุธและศุกร วิเคราะห
ขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาที วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี
แอลเอสดี โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
          ผลการวิจัยพบวา  ความสมารถในการใชออกซิเจนสูงสุดของกลุมที่ 1 และ 2 
กอนการออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ย 37.40±7.21, 37.96±4.76 ml./kg./min. ภายหลัง
สัปดาหที่ 6 มีคาเฉลี่ย 40.08±6.66, 40.61±4.67ml./kg./min และภายหลังสัปดาห
ที่ 12 มีคาเฉลี่ย 40.64±8.18, 46.01±5.10ml./kg./min. ตามลําดับ ซึ่งคาเฉลี่ยของ 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
44 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของรางกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายดวยการออก
กําลังกายตามโปรแกรมไทยฟตที่สงผลตอความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของ
รางกาย ระหวางกลุมที1่ และกลุมที่ 2 กอนการออกกําลังกาย และภายหลังสัปดาหที่ 
6, 12 พบวา มีคาเฉลี่ยของ VO2max แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
คําสําคัญ:  โปรแกรมไทยฟต, ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด 
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ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศกึษา 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

Strategic Leadership of School Administrators 
Affiliated with Sisaket Elementary School District District 2 

 

เจษฎา  อนิทา* 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

*Corresponding Author E-mail: jetsada.inth63@sskru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต 2 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและครู จํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม เทากับ 0.981 และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติท่ีใช ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ
คาเอฟ และการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนวทางพัฒนาภาวะผูนํา 
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ดานการกําหนดทิศทางขององคการ ตอง
เริ่มดวยการวิเคราะหบริบทขององคกร (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
อุปสรรค เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน หากพบโอกาสใหสงเสริม และสนับสนุน แตพบ
อุปสรรคใหรวมพัฒนา ทั้งนี้ใหยึดหลักและทฤษฎีเปนที่ตั้ง ปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบท ความทันสมัยของโลกยุคการเปลี่ยนแปลง และยึดนโยบายสวนกลางเปนหลัก 
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ดานการกําหนดกลยุทธ นําวิสัยทัศนที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหบริบทขององคกร 
มาใช โดยมีการประชุมบุคลากร กําหนดโครงการรองรับกลยุทธ และแบงหนาที่
รับผิดชอบใหชัดเจน ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ทําโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ
ใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของ
สถานศึกษามากท่ีสุด ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ หลักในการควบคุม คือ 
กําหนดปฏิทิน ผูรับผิดชอบโครงการ และกําหนดงบประมาณตามโครงการท่ีตั้งไว
อยางชัดเจน และมีการรายงานโครงการทุกโครงการที่จัดทํา โดยมีเครื่องมือในการ
ประเมินโครงการเพื่อความสมบูรณของกิจกรรมนั้นๆ และดานการสรางวัฒนธรรม
การทํางานขององคการ วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่สืบทอดกันมารุนตอรุน เชน  
การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การมาปฏิบัติงานแตเชา การไหวพระ การแตงกายให
เรียบรอย การมีสัมมาคารวะ การเปดใจยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น เปนตน 
และดานอ่ืนๆ เสริมสรางการเสริมแรง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ การเปดใจยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และยึดหลักความยุติธรรม เท่ียงตรง 
คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ, บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
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การประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
The Online Self-Assessment System to Develop Learning 

Achievement in the Learning Area of Science for  
Mathayom Suksa III Students 
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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางรูปแบบการประเมินตนเองดวย
ระบบออนไลน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
และหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน และ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ใชและไมใชรูปแบบการประเมินตนเองดวย
ระบบออนไลน  
  การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่  1 การสรางรูปแบบการ
ประเมินตนเองดวยระบบออนไลน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและสรางรูปแบบการประเมนตนเองดวยระบบ
ออนไลน เครื่องมือการวิจัยเปนแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวย
ระบบออนไลน และ 2) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน โดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมิน ดานหลักสูตรและการสอน และ
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานละ 1 คน วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบประเมิน
ตนเองดวยระบบออนไลน ทดลองใชกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุม
ทดลองและกลุมควบคุม หองละ 35 คน ใชเวลา 4 สัปดาห เครื่องมือการวิจัย ไดแก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบประเมินตนเองตามจุดประสงคการเรียนรู แบบประเมินตนเองดานทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบประเมินตนเองดานเจตคติทางวิทยาศาสตร 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาท ี
  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) รูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ (1) การตั้งเปาหมายดาน
ผูเรียน (2) การจัดการเรียนรู และ (3) การตรวจสอบและใหขอมูลยอนกลับ รูปแบบ 
มีมาตรฐานดานความถูกตองอยูในระดับมากที่สุด มีมาตรฐานดานความเปนไปได 
มาตรฐานดานความเปนประโยชน และมาตรฐานดานความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการประเมินตนเองดวยระบบ
ออนไลน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
3) ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
คําสําคัญ: การประเมินตนเอง, ระบบออนไลน, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
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ผลของการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา 
ที่มีตอพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย 

The Effects of Learning Experience by Using Tales Based on The 
King’s Philosophy towards Economic Behaviors of Young Children 
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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของ
เด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง และระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใช
นิทานตามรอยศาสตรพระราชา และศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของ
เด็กปฐมวัย ในระยะกอนทดลอง ระยะทดลองและระยะหลังทดลองจัดประสบการณ
โดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ เด็ก
ปฐมวัยที่ กําลังศึกษาในระดับช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
โรงเรียนบานซอง ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 
12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ประเภท ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย มีคาความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.60-1.00 มีคาความสอดคลองในการสังเกตเทากับ 0.85 
และเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดประสบการณโดยการใชนิทานตาม
รอยศาสตรพระราชา มีคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแผน เทากับ 1.00 
และมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 4.53 เมื่อเทียบกับเกณฑ  พบวา แผนการจัด
ประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบอนุกรม
เวลา ซึ่งมีการสังเกต 3 ระยะ คือ ระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง และระยะหลัง
ทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และนําเสนอขอมูลพัฒนาการของพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอน
ทดลอง ระยะทดลอง และระยะหลังทดลองโดยใชกราฟเสน ผลการวิจัยพบวา 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
50 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

  1. พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะหลังทดลอง สูงกวาระยะ
กอนทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา  
  2. พฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนทดลอง ระยะทดลอง
และระยะหลังทดลองจัดประสบการณโดยการใชนิทานตามรอยศาสตรพระราชา  
มีแนวโนมสูงข้ึน 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการประหยดั, นิทานตามรอยศาสตรพระราชา, เด็กปฐมวัย 
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รูปแบบความสัมพันธเชิงเสนขององคประกอบเชิงสาเหตุที่สงผลตอกระบวนการ 
บริหารจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
Linear Causal Relationship Model of Factors Affecting 

The Learning Management Process Using Distance Learning 
Television (DLTV) in Small Primary Schools under Chonburi Primary 

Educational Service Area Office 2 
 

ปุณยนุช ดวงศร,ี อดิพงษ สุขนาค, จตุพนัธ รุจิรานุกลู*, กรรณิการ แยมงาม, กรรณกิา ตรบีําเพ็ญ,  
กฤตานนท เลี่ยงกี่, จุฑาทิพย จันทรเจริญ, ณิชาภัทร ประทุมทอง, นันธิยา ศรบีดุดา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2  
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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเสน
ระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบความสัมพันธเชิงเสนระหวางองคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหาร
จัดการโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ระเบียบวิธีวิจัยเปน
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเภทการวิเคราะหปจจัยหรือ
องคประกอบที่มีผลกระทบ (Causal-effect approach) จากกลุมตัวอยางผูบริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ ใชคือ การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ผลการวิจัยพบวา 
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 1. องคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรูโดย 
ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจํานวน 6 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบการบริหารงบประมาณ องคประกอบสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู องคประกอบคุณลักษณะของผูบริหาร องคประกอบคุณสมบัติของครู 
องคประกอบคุณสมบัติของนักเรียน และองคประกอบนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
 2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสาเหตุกับกระบวนการบริหาร
การจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 2 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติที่ใช

ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ไดแก  2 = 102.522, df = 88, p = .632,  

2/df = 1.165, RMSEA = .023, CFI = .996, TLI = .994, SRMR = .016  
คําสําคัญ: การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม, โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
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การศึกษาความตองการจําเปน ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

The Needs Analysis in Management Upright Schools, 
Under The Office of the Primary Education Loei Province 

 

อัญฐิกา คูณแสง*,  ชัชจริยา  ใบลี 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี

*Corresponding Author E-mail: 62120605105@udru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควร
จะเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต 2) จัดลําดับความตองการจําเปนในการ
บริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย จํานวน 354 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของเครจซี่ และมอรแกน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.950 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.296-0.801 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิธีการวิเคราะห PNImodifed ผลการวิจัยพบวา 
  1. สภาพที่เปนจริงในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สภาพท่ีควรจะเปนใน
การบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
  2. การจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย ดานท่ีมีคาความตองการจําเปน
มากที่สุด คือ ดานทักษะกระบวนการคิด (PNImodifed = 0.329)  
คําสําคัญ: ความตองการจําเปน, การบริหารจัดการ, โรงเรียนสุจรติ  
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บทคัดยอผลงานวิจัย 
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
55 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

การจัดการความรูเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม 

Knowledge Management of Socio-Economic Survival of Rang Daeng 
Herbal Tea Group in New Normal Era 

 

ยุพิน พิพัฒนพวงทอง* 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดสิุต 

*Corresponding Author E-mail: Yupinpip@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรูเพ่ือความอยูรอด
ทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูผลิตใบชารางแดงในยุคชีวิตวิถีใหม ในชุมชน 
เกาะเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระยะเวลาการวิจัยตั้งแตตุลาคม 
พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน พ.ศ. 2564 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูใหขอมูลหลัก
คือ กลุมผูผลิตใบชารางแดงในชุมชนเกาะเกร็ด จํานวน 20 คน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช 
คือ การสืบคนขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การสัมภาษณ การสังเกตแบบ 
มีสวนรวม ปญหาของกลุมคือ ความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม  
  ผลการวิจัยพบวา กลุมผูผลิตใบชารางแดงเกาะเกร็ด มีความรูเนนหนัก 
ในดานการผลิตสมุนไพรชารางแดงเพ่ือสุขภาพ มีเปาหมายเพ่ือใชความรูในการ
ประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง การพัฒนากลุมเปนแหลงเรียนรู
สมุนไพรรางแดงเพ่ือสุขภาพ เปนศูนยกลางในการถายทอดเผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูของชาวบานทั้งภายในและภายนอกชุมชน อยางไรก็ตามในชวงป พ.ศ. 2563 
ถึง พ.ศ. 2564 จากปญหาการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-
19” เปนสถานการณที่กระทบกลุม มีประกาศใชมาตรการปดเมือง ปดประเทศ 
(ล็อคดาวน) เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคโควิด 19 เพื่อความอยูรอดทาง
เศรษฐกิจและสังคมของกลุม ผูนํากลุมไดใประยุกตใชความสามารถในเชิงการตลาด 
(Papabilities) โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps) ของ
ฟลิป คอตเลอร ในการกําหนดกลยุทธเพื่อดําเนินธุรกิจแบงออกเปน 7 หัวขอดงน้ี คือ 
1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางจัดจําหนาย 
(Place) 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People)  
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6) ดานการสรางและนําเสนอภาพลักษณ (Physical Evidence and Presentation) 
ใหกับผูบริโภคไมวาจะเปนการแตงกายสะอาดเรียบรอย การพูดจาสุภาพออนโยน 
การใหบริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ผูบริโภคควรจะไดรับ 7) ดาน
กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมดานระเบียบวิธีการและการปฏิบัติในดาน
การบริการที่นําเสนอใหกับผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ  
คําสําคัญ: การจัดการความรู, ความอยูรอดทางเศรษฐกิจและสังคม,  
             กลุมผูผลิตใบชารางแดง, ยุคชีวิตวิถีใหม  
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การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
ตําบลหัวปา อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี       

Development of Innovative Building Plan for Promoting Hua Pa 
Tourism, Promburi District, Singburi Province 

 

สุภาภรณ ประสงคทัน*, รภัส ศิลปศรีกลุ, รัตนพล ชื่นคา, 
รําไพ ภูวราห, กฤษณะ ปนะพัง 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*Corresponding Author E-mail: fhumsppr@ku.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีวัตถุประสงค  
1) เพ่ือสํารวจ รวบรวม และคัดสรรเอกลักษณของทองถิ่นที่มีศักยภาพในการนําไป
พัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวตําบล 
หัวปา 2) เพ่ือศึกษาความเห็นของชุมชนตอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบแปลน
อาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา และ 3) เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหัวปา 
ภายใตแนวคิดความเปนเอกลักษณของทองถิ่นและสถาปตยกรรมสีเขียว ใชวิธีการ
กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจงประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 4 กลุม
ดังตอไปนี้ กลุมหนวยงานภาครัฐ, กลุมชมรมทองเที่ยวหัวปา, กลุมชาวบานในพ้ืนที่ 
และกลุมผูประกอบการ ผลการศึกษาพบวาเอกลักษณทองถ่ินมาใชในการออกแบบไม
วาจะเปนรูปแบบอาคารทรงไทย หัตถกรรมจักสานพ้ืนบาน อุปกรณการทําอาหารมา
ใชในการออกแบบเพือ่ถายทอดเรื่องราวแมครัวหัวปา โดยมีแนวคิดการออกแบบพื้นท่ี
แบงออกเปน 5 สวนหลัก คือ จุดหมายตา อาคารอเนกประสงค ศูนยสงเสริมและ
จําหนายสินคาชุมชน ตลาดสินคาชุมชน และ ลานกีฬาอเนกประสงค  
คําสําคัญ: นวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค, การทองเที่ยว, หัวปา 
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แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

A Guideline for Developing the Management of  
Graduate Program  at Faculty of Communication Arts,  

Rambhai Barni Rajabhat  University 
 

อภิวรรณ  ศิรินนัทนา*, บวรสรรค เจี่ยดํารง, จําเริญ คังคะศร,ี ภูริพัฒน แกวตาธนวัฒนา 
คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

*Corresponding Author Email: apiwannarak999@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการงานบัณฑิตศึกษา  
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงาน
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนการวิจัยแบบ
ผสมผสานระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ ประชากรท่ีใชในการวิจัย
เชิงปริมาณ คือ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) จํานวน 35 คน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 10 คน ทั้งหมด 
45 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาผูใหขอมูลหลักในการวิจัย
เชิงคุณภาพ คือ อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.เอก) จํานวน 4 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย  
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการงาน
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา ภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง และ 2) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการงาน
บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา 2.1) ดาน
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กระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ ควรมีการใหบริการโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชมาชวยในกระบวนการข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็ว 2.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ควรจัดสรรเจาหนาที่เพ่ือใหมีเพียงพอและควร
สนับสนุนใหมีจัดอบรมภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี เพ่ือเพิ่มความรูความสามารถ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการไดดีข้ึน 2.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดหาวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือ ใหเหมาะสมแกสภาพการใชงาน และควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากร
ในหนวยงานใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุดเพ่ือใหการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 2.4) ดานคุณภาพการใหบริการควรมีการจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีเมตตา เขาใจ เห็นอก เห็นใจผูอ่ืน มีจิตอาสาท่ีออกมาจาก
ภายในและใชหลักการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมประสาน ในระหวางทีมงานดวย
กันเอง และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพของการใหบริการเพ่ือนํามา
พัฒนาปรับปรุงแกไขการใหบริการตอไป เพ่ือใหคุณภาพในการใหบริการดีข้ึน 
คําสําคัญ: การพัฒนากระบวนการ, งานบัณฑิตศึกษา, ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาตราสัญลักษณโดยการสื่อสารแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชน 
พัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

Logo Development for Bioresource Development Community 
Enterprise in Wan Yao Sub-district, Khlung District,  

Chanthaburi Province 
 

สมพงษ เสงมณีย*, ภารด ีพึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

*Corresponding Author E-mail: sompong.s@rbru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตราสัญลักษณโดยใชการสื่อสารแบบ
มีรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตําบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ดวยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิเคราะห
เอกสาร  (Documentary Research) การสั ง เกต  (Observation) รวม ถึ งการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก  ผูนํา
วิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 9 ทาน  
  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตราสัญลักษณมีความสําคัญตอการสรางการ
รับรูใหกับผูบริโภค การสรางตราสัญลักษณที่ดีควรมี 1) ชื่อที่สามารถบงบอกถึง
ผลิตภัณฑ 2) งายตอการออกเสียง 3) ภาพประกอบที่ชัดเจนสามารถมองแลวเขาใจ 
ไดงาย 4) เปนตราสินคาท่ีมองแลวทันสมัย 5) เหมาะสมกับยุคปจจุบัน ชวยแนะนํา
ผลิตภัณฑที่ขาย และ 6) เมื่อตองการเพ่ิมเติมผลิตภัณฑเขามาในสายผลิตภัณฑเดิม 
ก็สามารถเพ่ิมเติมจากยี่หอเดิมไดงาย 
คําสําคัญ: พัฒนาตราสินคา, จันทบุรี 
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การสรางสรรคผลงานการแสดง ชุด “เพชรบุรีเมืองชางแหงสยาม” 
Creation of Performance “Phetchaburi: City of Siamese Artisans” 

 

จิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ* 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
*Corresponding Author E-mail: chinchutha.s@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหและสรางสรรคการแสดง
นาฏยศิลปไทยจากงานสกุลชางจังหวัดเพชรบุรีตามหลักการนาฏยประดิษฐสูการ
สรางสรรคผลงานการแสดง ในรูปแบบของ “ระบํา” มีบทรอง บรรเลงเพลงดวย
ดนตรีปพาทย มีนักแสดงผูหญิง จํานวน 6 คน เวลาในการแสดง 8 นาทีแตงกาย 
หมสไบและนุงผาถึงจีบหนานาง ผาสไบและผานุงจีบหนานางเปนลายท่ี ไดแรง
บันดาลใจมากจากลายจิตรกรรมฝาผนังโบสถในจังหวัดเพชรบุรี และใชวิธีการยอมผา
ดวยมือ และเลือกใชสีสมตามความศรัทธาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรีท่ีไดนอม
รําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สวมเครื่องประดับนํามาจากงานปูน
ปนซึ่งไดทดลองออกแบบโดยชางปูนปนรุนใหมมีตุมหู สะพายสายสังวาลย เกลาจุก
ประดับดวยมาลัย ขั้นตอนการแสดงชวงท่ี 1 สื่อสารการเคารพศรัทธา ภาคภูมิใจ  
มีทาหลักเนนการเลียนแบบกิริยาการไหว จีบ ตั้งวง และพนมมือ ชวงที่ 2 สื่อถึง 
การประดับชิ้นงานปนปูน การแทงหยวก และประดิษฐลายรดน้ํา การตั้งวงวนถูมือ
สองขาง การพลิกขอมือ ยอเขา และนั่งพับเพียบ แปรแถวเปนกลุม เปนคู แถวเฉียง 
หนากระดาน นําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย เพ่ือพัฒนาองคประกอบการ
แสดงกอนนําเสนอผลงานวิจัย เผยแพร ตลอดจนถายทอดแกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรีตอไป 
คําสําคัญ: ระบํา, เพชรบุรี, เมืองชางแหงสยาม 
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แนวทางการจัดใหมีกฎหมายปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
GUIDELINES FOR PROVIDING LEGISLATION TO PREVENT AND 

RESOLVE TEEN PREGNANCY PROBLEM 
 

นัทธมน สุนทรยาตร* 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุร ี

*Corresponding Author E-mail: Nattamon.soontronyat@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปญหากฎหมายอันเกิดจากการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทย โดยที่การตั้งครรภใน
วัยรุนของประเทศมีจํานวน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพ 
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนมีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
หนวยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการ
ดําเนินการรวมกันของหนวยงาน ที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของ
เอกชน และประชาสังคม เพ่ือบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหา การตั้งครรภ
ในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยกฎหมาย 
ไดกําหนดถึงสิทธิและสวัสดิการตางๆ ท่ีวัยรุนตั้งครรภจะไดรับ แตสิทธิและสวัสดิการ
ที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559 นั้น ยังมีปญหาในเรื่องของความชัดเจนและความไมเหมาะสมของสิทธิและ
สวัสดิการของวัยรุนตั้งครรภ เนื่องสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
ทําใหกฎหมายดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน อีกทั้งยังไมมีกฎหมาย
ระบุเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ของวัยรุนชาย จึงทําใหกฎหมายดังกลาวมีปญหาใหการ
บังคับใช และวัยรุนไมไดรับสิทธิและสวัสดิการอยางครบถวนและเหมาะสมตาม
เจตนารมณของของกฎหมาย ที่มีเจตนารมณเพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 
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 จากการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะ ใหมีกฎหมายท่ีกําหนดถึง
การจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิของวัยรุนตั้งครรภท่ีเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โดยจะกําหนดในเรื่องของสิทธิที่วัยรุนหญิงท่ีตั้งครรภ เชน 
เมื่อวัยรุนหญิงตั้งครรภจะตองไดรับการศึกษาตอในสถานศึกษา จนไดรับวุฒิบัตร และ
สิทธิของวัยรุนชาย เชน สิทธิและหนาที่ในเรื่องของการรับรองบุตร และสุดทายเปน
เรื่องของการกําหนดแนวทางและรูปแบบในสถานศึกษาเกี่ยวกับสทิธิการศึกษาตอของ
วัยรุนตั้งครรภ รวมถึงสวัสดิการสังคมท่ีเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนดวย เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากกฎหมายนี้ 
คําสําคัญ: การตั้งครรภในวัยรุน, การรับรองบุตร, สิทธิการศึกษาตอของวัยรุนตั้งครรภ 
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ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการนํามาตรการทางปกครองมาใช 
เพื่อสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES RELATED TO THE 
IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE MEASURES ENCOURAGED 

THE REDUCTION OF INCINERATION OF AGRICULTURAL WASTE 
 

ธงเทพ สรรธนสมบตั*ิ 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุร ี

*Corresponding Author E-mail: step_999@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

 ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันอยาง
หลากหลาย และกระจายอยูทั่วภูมิภาค ทําใหมีพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิด อาทิ 
ขาว ออย ขาวโพด และอ่ืน ๆ เปนตน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือเก็บผลผลิตทําใหเหลือ
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ฟางขาว ตอซังขาว  ซังขาวโพด 
และกาบใบออย ในพื้นท่ีที่ทําการเกษตร เมื่อเกษตรกรตองการทําการเกษตร หรือทํา
การปรับหนาดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกครั้งตอไป เกษตรกรมักจะทําการเผาเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรโดยวิธีการเผาในที่โลง (open burning) เปนวิถีชีวิตและเปน
วิธีดั้งเดิมที่เกษตรกรมักใชกําจัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรรวมถึงวัชพืชตางๆ 
เพราะวาเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว สะดวก ตนทุนต่ํา ไมตองอาศัยองคความรูในการ
บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยวิธีการเผานั้นทําใหเกิดหมอกควัน 
กลิ่น และฝุนละออง (PM2.5) หรือ (PM10) มีคาสูงเกินคามาตรฐานที่เกิดขึ้นเปน
ประจําและเปนปญหาในหลายจังหวัดของพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกลายเปนปญหาหมอกควันขามแดนอีกดวย 
 จากการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการนํามาตรการ
ทางปกครองมาใชเพ่ือสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร พบวามีแต
กฎหมายควบคุมหามเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่บังคับใชหลายฉบับดวยกัน 
และพบกฎหมายสงเสริมหามเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนอยมาก และ
มาตรการควบคุมการเผาดังกลาวยังมีปญญาที่ทําใหการควบคุมการเผานั้นไมมี
ประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ไมไดกําหนดคําจํากัดความ “เหตุรําคาญ” และ “การเผาในท่ี
โลง” ทําใหเจาพนักงานทองถิ่นตองใชดุลยพินิจในการควบคุมเหตุรําคาญ และมี
ปญหาเรื่องระยะในการตรวจสอบและการออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือที่ลาชา
ไมทันตอสถานการณ สวนในกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา แตละ
ทองถ่ินมีกฎหมายตางกันบางทองถิ่นมีกฎหมายหามเผาเพียงอยางเดียว บางทองถ่ินมี
กฎหมายหามเผาแตสามารถขออนุญาตทองถิ่นนั้นทําการเผาและทองถิ่นจะเตรียม
อุปกรณและรถดับเพลิงไวให จะเห็นไดวากฎหมายทองถ่ินไมไดไปในทิศทางเดียวกัน 
สวนในการสงเสริมใหลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรพบวาเกษตรกรขาด
เงนิทุนในการซื้ออุปกรณกําจัดเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการบริการจัดการ
ดังกลาวเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตใหแกเกษตร ทําใหเกษตรสวนใหญยังนิยมการเผา
อยูท้ังที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 
 ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรบัญญัติคํานิยามหรือคําจํากัดความของ 
“เหตุรําคาญ” และ “การเผาในท่ีโลง” เอาไวในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และควรออกกฎหมาย หลักเกณฑ 
วิธีการเงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในที่โลงเพื่อใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือเกษตรกรจะไดไมตองแอบเผาโดยรูเทาไมถึงการณ ถามีการสราง
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การอนุญาต ในการควบคุมการเผาในท่ีโลงจะทําใหมี
เจาหนาท่ีในการควบคุมการเผา มีอุปกรณในการควบคุมและดับเพลิงตองอยูใน 
กรอบของกฎหมายและดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินโดยเห็นวาควรออกเปน
กฎกระทรวงโดยมี หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการอนุญาตการควบคุมการเผาในท่ี
โลง โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 และการสงเสริมภาครัฐควรจัดใหเกษตรกรเขาถึงระบบสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ําในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการกําจัดวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรรวมทั้งภาครัฐควรเขามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรอีกทางหนึ่งควรตั้งโรงงานในลักษณะองคการมหาชน                
คําสําคัญ: การเผาในที่โลง, เศษวสัดุเหลือใชทางการเกษตร 
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ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศกึษา สาขาวิชาธรุกิจบันเทิง 
การแสดงและทองเทีย่ว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
Attitudes and Behaviors toward Online Learning of Students in 

Entertainment Business Shows and Travel Major in the Faculty of 
Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University 

 

พรพิมล สงกระสันต*, ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชต,ิ กาญจนา สมพื้น 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

*Corresponding Author E-mail: noo2527@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน
ออนไลนของนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจบันเทิงการแสดงและทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี จํานวน 47 คน โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่มีความเชื่อถือ 
95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 42 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยจะเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
บันเทิงการแสดงและทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 และ
เรียนออนไลนเทานั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย  
  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเรียนออนไลนท่ีบาน ใชโทรศัพทมือถือ 
และใชโปรแกรม Google Meet ในการเรียนออนไลน นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียน
ออนไลนในเชิงบวก โดยนักศึกษามีทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหสะดวกในการ
เขาเรียนมากที่สุด รองลงมาคือการเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายในการเรียน 
และการเรียนออนไลนทําใหเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ตามลําดับ แตนักศึกษา
มีทัศนคติวาการเรียนออนไลนทําใหจดจําเนื้อหาสาระในรายวิชาไดนอยที่สุด 
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการเรียน
ออนไลนท่ีนักศึกษาทํามากที่สุดคือนักศึกษาเขาเรียนออนไลนครบทุกรายวิชา 
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รองลงมาคือนักศึกษาเขาเรียนออนไลนจนครบตามเวลา และนักศึกษามีสวนรวมใน
การเรียนออนไลน ตามลําดับ แตพฤติกรรมการเรียนออนไลนท่ีนักศึกษาทํานอยที่สุด
คือนักศึกษาทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนออนไลน 
คําสําคัญ: ทัศนคต,ิ พฤติกรรม, การเรยีนออนไลน 
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แนวทางพฒันาศักยภาพของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิน่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

และการทองเที่ยวในชุมชน 
Guidelines for Potential Development of the Center for Arts, 
Culture and Locality, Rajabhat Rajanagarindra University for 

Promoting of Arts, Culture and Community Tourism 
 

อารียา บุญทวี*, วชิรพงศ มณีนันทิวัฒน,  วิระสิทธิ์ สุขสมชิต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
*Corresponding Author Email: areeya_boon@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอ
การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในชุมชนของศูนยศิลปะ วัฒนธรรม
และทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา 2) เพ่ือกําหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพแหลงศิลปะ วัฒนธรรมและทองเที่ยวในชุมชน 3) เพื่อจัดทํา
ปฏิทินทองเท่ียวของอําเภอบางคลา ใหเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ศูนยบางคลา เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม การสนทนากลุม (Focus 
Group) กลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชนโดยใชวิธีเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักทองเที่ยวที่มาตลาดน้ําบางคลา วิธี
เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 128 คน 
  ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวมีความตองการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ชุมชน ไดแก วัดโพธิ์บางคลา ตลาดน้ําบางคลา การลองเรือรอบเกาะลัด ในสวนแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรมของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร ไดแก พิพิธภัณฑศูนยวิชาการทองถิ่น และแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว
และแหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ศูนยบางคลา ไดแก การจัดทําปายประชาสัมพันธศูนยวิชาการทองถ่ิน สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนที่ เสนทางวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เชื่อมกับตลาดน้ําบางคลา รวมท้ังการจัดทําปฏิทิน



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
69 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

การทองเที่ยวของอําเภอบางคลา กําหนดอยูในเดือนกุมภาพันธ ไดแก โครงการลาน
วัฒนธรรมเพ่ือเยาวชนและครอบครัวของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น และ
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผูวิจัยได
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยวในอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จัดทําปายประชาสัมพันธ เสนทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงจากตลาดน้ําบางคลา มายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน 
คําสําคัญ: ศักยภาพ, การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม, การทองเทีย่วในชุมชน  
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การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4  
ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร 

State Policy based service in accordance with Iddhipada Phincliples 
of Phayathai Hospital 2, Bangkok 

 

วิริยะธานี วชิิรัมย* 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 

*Corresponding Author Email: wiriyawichi@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) การใหบริการตามนโยบาย 
ของรัฐ (2) เปรียบเทียบการใหบริการตามนโยบายของรัฐ (3) แนวทางการใหบริการ
ตามนโยบายของรัฐ การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 180 คน ซึ่งเปนบุคลากรใน
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาความถ่ี คารอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษาพบวา การใหบริการตามนโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 
ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ศูนยกลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย ศูนยกลางบริการสุขภาพ ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ ตามลําดับ โดยบุคลากรโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร เพศ 
การศึกษา อายุ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการใหบริการตาม
นโยบายของรัฐตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร  
ไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: การใหบริการ, นโยบายของรัฐ, อิทธิบาท 4, บุคลากรโรงพยาบาล 
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การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 
ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
Personnel Administration in Accordance with the 4  

Brahmavihara Principles of Bang Khu Rat Town Municipality,  
Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province 

 

วรพณ ลีลากิจเจริญ* 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 

*Corresponding Author E-mail: worapon.lee@student.mbu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา เปรียบเทียบ และเสนอแนะแนว
ทางการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ดาน คือ ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตาม
หลักพรหมวิหาร 4 ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ดาน
การพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักพรหมวิหาร 4 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
จํานวน 160 คน โดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามานี่ จากประชากรท้ังหมด 265 
คน สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (F-test or One Way ANOVA)  
  จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของ
เทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
มีดังนี้ 1) ดานการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.26,  
2) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.13, 3) ดาน
การพัฒนาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 4) ดานการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 มีคาเฉลี่ย 4.04 ตามลําดับ และเมื่อทําการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัดที่มี เพศ อายุ 
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ระดับการศึกษา และประเภทตําแหนง แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตเมื่อแยกวิเคราะหเปรียบเทียบ
รายดาน พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองบางคูรัด ที่มีอายุตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลเมือง 
บางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตาม
หลักพรหมวิหาร 4 แตกตางกัน และไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ เทศบาลเมือง
บางคูรัด ควรมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังตามความเหมาะสม, ดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกโดยยึดหลักความเปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหผูที่เขารับการสรรหา
สามารถรองขอเพื่อตรวจสอบได และตองพิจารณาตามความสามารถใหเหมาะสมกับ
ตําแหนง, สนับสนุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองมากขึ้น และ
กําหนดหลักเกณฑในการประเมินรวมทั้งกําหนดกรอบการใหคะแนนประเมินให
ชัดเจน และแจงใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลทุกคนไดรับทราบ 
คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, หลักพรหมวหิาร 4, เทศบาลเมืองบางคูรัด 
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การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
หนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ี

Political Participation of People in Nong Phrao Ngai Subdistrict 
Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province 

 

ภิญโญ  เพง็ขุนทด* 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 

*Corresponding Author Email: Sdpinyosd1899@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

          บทความน้ีผูศึกษามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในเขต
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ีของประชาชนท่ีมเีพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง 
เพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 367 คน ซึ่งไดจากการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และใชวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ ใชคือ สถิติบรรยาย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปน
รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร   
  ผลการศึกษาพบวา 1) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
เพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมท้ัง 3 ดาน 
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาในแตละดาน มีรายละเอียด คือ ดานการ
ดําเนินการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ ดานการประเมินผล อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 และดานการตัดสินใจ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
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4.10 ตามลําดับ 2) ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน  
มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน  3) ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา และแนวทางแกไขปญหาที่สําคัญ คือ 1) ดานการ
ตัดสินใจ ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป โดยมี
การระดมศักยภาพของทุกคนมารวมกันในการพิจารณาในโครงการตางๆ ที่คนใน
ทองถิ่นตองรวมกันพิจารณาตอไป 2) ดานการดําเนินการ ไดมีสวนรวมชวยเหลืองาน
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทองถิ่นของทาน จึงควรรักษามาตรฐานไวตอไป โดยตองช้ีแจงมี
สวนรวมพัฒนาคัดกรองโครงการตาง ๆ โดยตองนําโครงการที่จําเปนมาจัดทํากอน
เพื่อพัฒนาทองถ่ินตอไป และ 3) ดานการประเมินผล ผูบริหารเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น/รองทุกขเก่ียวกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น จึงควร
รักษามาตรฐานไวตอไป เปนการสรางมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อไวตรวจสอบการ
ทํางานของนักการเมืองทองถิ่น 
คําสําคัญ: การมีสวนรวมทางการเมือง, ประชาชน, องคการบริหารสวนตําบล 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อาํเภอลาดบัวหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
PARTICIPATION OF PEOPLE IN INFRASTRUCTURE OPERATIONS OF 

KHLONG PRAYA BUNLUE SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION, LAT BUA LUANG DISTRICT,  
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA, PROVINCE 

 

ปรัชญา เกาซวน* 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั 

*Corresponding Author E-mail: pratya-eddy@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

          บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหาร สวนตําบล
คลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการ บริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอ 
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ ประชาชน 
ในตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
302 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย วิธีการตามสูตรคํานวณของ 
ทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มีความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เทากับ 0.90 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที  

(t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง เดียว F-test หรือ (One-Way 
ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา  
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 1) การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมากทั ้งสามดาน โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานไฟฟาแสงสวาง ดานระบบประปาและ
ดานการคมนาคม ตามลําดับ 
 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานดานโครงสราง
พ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
   3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน
ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอ 
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามลําดับแรก 
คือ ควรใหประชาชนทุกรวมไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา ตัดสินใจใน
โครงการตางๆ เพื่อความโปรงใส ควรใหเจาหนามีสวนเขามาตรวจสอบโครงการ 
ในแตละดานอยางสม่ําเสมอ ใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลใหคุมคาที่สุด และควรมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลการ
ทํางานอยางเปดเผยเพ่ือใหประชาชนรับทราบ 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, โครงสรางพ้ืนฐาน, ประชาชน 
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ความคิดเห็นตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ 
ของแรงงานนอกระบบในพื้นท่ีอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

OPINIONS OF INFORMAL WORKERS TOWARD DECISION-MAKING TO 
VOLUNTARY INSURER IN MUEANG DISTRICT, 

SAMUTPRAKAN PROVINCE 
 

อุษารีย หิรญัวัฒน* 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 

*Corresponding Author E-mail: cotton8088@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น 
ตอการตัดสินใจสมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 4 ดาน คือ ดานสิทธิประโยชนทดแทน 
ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน ดานชองทางการชําระเงินสมทบ และดานอัตราเงิน
สมทบ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย คือ กลุม
ผูประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีอยู ในระบบประกันสังคมในพื้น ท่ีอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 394 คน  
  จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการตัดสินใจเปนผูประกันตน
ภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบ ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยที่สุด มีดังนี้ 1) ดานชองทางการชําระเงินสมทบ  
มีคาเฉลี่ย 3.93  2) ดานวิธีการสมัครเปนผูประกันตน มีคาเฉลี่ย  3.90 3) ดานอัตรา
เงินสมทบ มีคาเฉลี่ย 3.86 และ 4) ดานสิทธิประโยชนทดแทน มีคาเฉลี่ย 3.66 
ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการตัดสินใจ
สมัครเปนผูประกันตนภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบพบวาผูประกันตนตาม 
ภาคสมัคร พบวาผูประกันตนตามภาคสมัครใจ ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวมทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน ผูประกันตน
ตามภาคสมัครใจที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน  
มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเปนผูประกันตนภาคสมัครใจ โดยรวมทั้ง 4 ดาน
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แตกตางกัน และไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สมุทรปราการ คือ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธผานสื่อในทุกๆ ดาน ควรมีการอบรม
เครือขายประกันสังคมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนกรณีตางๆ 
แกผูประกันตน แรงงานนอกระบบและผูที่มีความเก่ียวของ ควรพิจารณาเพ่ิม
เครือขายรับสมัครประกันสังคมมากข้ึน มีการประชาสัมพันธวิธีการสมัครเปน
ผูประกันตนใหมากขึ้น และใหแรงงานนอกระบบสามารถสมัครผานอาสาสมัคร
แรงงาน (อสร.) ไดรวมถึงใหสามารถสมัครการสมัครเปนผูประกันตน ณ จุดบริการอ่ืน
นอกจากสํานักงานประกันสังคม ควรเพิ่มชองทางการชําระเงินสมทบผาน Online 
Banking หรือแอปพลิเคช่ันของธนาคาร และมีขอความ SMS แจงการชําระเงินสมทบ 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การตดัสนิใจ, ผูประกันตน, แรงงานนอกระบบ 
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การมีสวนรวมของประชาชนที่มผีลตอการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม 
PARTICIPATION OF PEOPLE IN PREVENTING AND SOLVING DRUGS 

PROBLEMS IN SALAYA SUBDISTRICT, PHUTTHAMONTHON DISTRICT, 
NAKHONPATHOM PROVINCE 

 

ปรีชญา สอนอิ่มสาตร* 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย 

*Corresponding Author E-mail: gearmour69@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้มีวัต ถุประสงคดังตอไปนี้  1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีมีผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผล
ตอการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีผลตอการ
ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน  
391 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการตามสูตรคํานวณของ 
ทาโรยามาเน  (Taro Yamane) เครื่องมือ ท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 21 ขอ มีความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เทากับ 0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที 
(t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test หรือ (One-Way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา 
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  1) การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน และแกไขปญหา 
ยาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งสี่ดาน  
เรียงคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการ 
มีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมใน
การประเมินผล ตามลําดับ 
  2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ และอายุตางกัน  
มีสวนรวมตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว สวนประชาชนที่มีอาชีพ และระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมตอ
การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดในเขตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามลําดับแรก คือ ควรบูรณาการหลายๆ หนวยงาน 
ในการแกไขปญหายาเสพติดใหมากข้ึนกวาปจจุบัน ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธให
เขาถึงไดงายและรวมสมัย และการสรุปผลดําเนินงานทุกโครงการ ควรสํารวจความ
คิดเห็นประชาชนวาโครงการใด มีผลสัมฤทธ์ิมากนอยเพียงใดทกุครั้ง ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, แกไขปญหายาเสพติด, ตําบลศาลายา 
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ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี 
ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

Factors Influencing the Practice of Ethics for  
Professional Accountants in the Eastern Economic Corridor 

 

ศิริวรรณ สุขประเสริฐ*,  จิรานุช ยวงทอง 
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

*Corresponding Author E-mail: sukprasert252@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีของนักบัญ ชีในเขตพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชี  2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 
270 คน คิดเปนรอยละ 83.08 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 325 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวม
ปจจัยที่สงผลอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ปจจัยที่สงผลอยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ ดานโครงสรางองคกร คาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 รองลงมาคือ ดานนโยบายการบริหาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานระบบงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 
และดานบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ตามลําดับ การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาพรวม
การปฏิบัติตนอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
82 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

พบวา การปฏิบัติตนอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานการรักษา
ความลับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปน
หุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต คาเฉลี่ย
เทากับ 4.29 ดานความรูความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 
ตามลําดับ ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดาน
โครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดานนโยบายการบริหาร และดานสภาพแวดลอม
การทํางาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติตนโดยรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ พบวา ปจจัย
ที่สงผลตอการปฏิบัติตน ดานโครงสรางองคกร ดานระบบงาน ดานนโยบายการ
บริหาร และดานสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตัวพยากรณของการปฏิบัติตน
โดยรวม สามารถรวมกันพยากรณการปฏิบัติตนโดยรวมไดรอยละ 65.69 
คําสําคัญ:  ปจจัยที่สงผล, จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี, นักบัญช,ี  
              ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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บานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสรางชุมชนทองเที่ยว 
จากภูมิลักษณชุมชน 

Ban Na or Ban Nork: The Practical Study to Create  
Community-based Tourism According to Community Landform 

 

จารุวรรณ ขําเพชร*, ปญญพัฒน หาญทนงค, ธิดารัตน แผนพรหม 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*Corresponding Author E-mail: kjaruwan@yahoo.com 
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งานวิจัยเรื่องบานนาหรือบานนอก: การศึกษาภาคปฎิบัติการการสราง
ชุมชนทองเท่ียวจากภูมิลักษณชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องเลาชาวบานนา
เก่ียวกับวัฒนธรรมสังคมชุมชน และเพื่อศึกษาภาคปฏิบัติการการสรางตลาดชุมชน
เพ่ือการทองเท่ียว โดยใช วิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) อันประกอบไปดวย การเก็บขอมูลภาคสนาม และการเก็บ
ขอมูลจากเอกสารตําราที่เก่ียวของ ทั้งเรื่องของการทองเท่ียว การสรางตลาดเพื่อ
จําหนายสินคาชุมชน และการพัฒนาเพ่ือนําไปสูการยกระดับชุมชน ใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นจากการทองเที่ยว ผานการสัมภาษณเจาะลึกกับบุคคลในชุมชน ไดแก  ผูนํา
ชุมชน ผูประกอบการรานคา เเละนักทองเที่ยวที่มาในชุมชน อีกทั้งการศึกษาแบบมี
สวนรวม (Participant Observation) โดยการลงภาคสนาม (Field Study) เเละเขา
รวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเเละวัฒนธรรมชุมชน พ้ืนท่ีในการศึกษาคือ ชุมชนบาน
นาคูหา หมูที่ 5 ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดแพร โดยผลการศึกษาพบวา  
ชื่อหมูบานสัมพันธกับพ้ืนที่ชุมชนท่ีมีอากาศเย็น มีหมอกปกคลุมเกือบตลอดป ทําให
ชื่อหมูบานเดิมวา “บานผาขะมอย” “บานนาผามอย” มาเปลี่ยนเปน บานนาคูหา 
ที่สัมพันธกับถ้ําในชุมชน จากนั้นไดมีการพัฒนาโดยพระในชุมชนเปนวัดและชุมชน
ทองเที่ยว การสรางตลาดชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวนําเสนอสินคาที่อยูภายใตภูมิลักษณ
ชุมชน 
คําสําคัญ: นาคูหา, แพร, ชุมชนทองเท่ียว, ภูมิลักษณชมุชน 
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การศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 
ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

Community Indigenous Knowledge Data Collection and Study 
under Responsibility of Dhonburi Rajabhat Universty in 

Samutprakarn Province 
 

กริช ภทัรภาคิน*, ยวุลักษณ เวชวิทยาขลัง,  จันทวัลย  สุนสวัสดิ ์

สํานักอธกิารบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

*Corresponding Author E-mail: Kris53785@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน
ของชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งไดแก 
อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงภูมิปญญาจากอําเภอบางพลี จํานวน 36 คน และ
จากอําเภอเมือง จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางสําหรับศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน การวิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา  
 1. ภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอบางพลี ที่รวบรวมได มี 41 ผลิตภัณฑ/
ผลงาน จากผูทรงภูมิปญญา 36 คน แบงเปน 7 ดาน คือ 1) การเกษตร 2) อาหาร
และขนม 3) งานประดิษฐ 4) หัตถกรรม 5) ดนตรีนาฏศิลป 6) ยาสมุนไพร และ 7) 
การนวดแผนโบราณ    
 2. ภูมิปญญาทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง ท่ีรวบรวมได มี 31 ผลิตภัณฑ/
ผลงาน จากผูทรงภูมิปญญา 29 คน แบงเปน 4 สาขา คือ 1) คหกรรม ไดแก อาหาร 
ขนม และเครื่องดื่ม 2) สาขาศิลปกรรม ไดแก หัตถกรรมและงานประดิษฐ 3) สาขา
สาธารณสุข ไดแก ผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติ และ 4) สาขาเกษตรกรรม   
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 3. ภูมิปญญาแตละผลิตภัณฑ/ผลงาน ประกอบดวย 1) ประวัติผูทรงภูมิ
ปญญา 2) กระบวนการเรียนรูสั่งสมประสบการณ 3) การถายทอดประสบการณ/ 
ภูมิปญญา 3) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน และ 4) ลักษณะผลิตภัณฑ/ผลงาน และ
ขั้นตอนการผลิต/การดําเนินการ 
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถ่ิน,  ผูทรงภูมิปญญา,   
              ชุมชนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ,ี สมุทรปราการ 
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การประเมินศักยภาพพื้นท่ีเหมาะสมเพื่อจัดต้ังตลาดนัดวัฒนธรรม  
ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

Potential Assessment of Appropriate Area Establishment for  
Cultural Flea Market in Khao Khao Subdistrict, La-ngu District,  

Satun Province 
 

เอมอร อาวสกุล*, หทัยกาญจน วิริยะสมบัต,ิ โชตกิา รติชลิยกุล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
*Corresponding Author E-mail: emorn.ao@skru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

การประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมเพื่อจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรม ตําบล
เขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยในการจัดตั้งตลาด
นัดวัฒนธรรม และ 2) วิเคราะหศักยภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง ตลาดนัด
วัฒนธรรม การสัมภาษณและเก็บแบบสอบถามดานปจจัยและแนวทางในการจัดตั้ง
ตลาดนัดวัฒนธรรมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปน
ผูรับผิดชอบดูแลตลาดนัดวัฒนธรรม และผูเช่ียวชาญดานภูมิสารสนเทศ เพ่ือนําปจจัย
ที่ไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง “ตลาดนัดวัฒนธรรม” 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมมีทั้งหมด 
5 ปจจัย โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากที่สุดดังน้ี 1) ถนน 2) แหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม 3) ตลาดนัดคูแขง 4) สวนราชการและศูนยรักษาความปลอดภัย และ 
5) จุดจอดรถโดยสารประจําทาง นอกจากนี้ ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา ตําบลเขาขาว 
มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งตลาดนัดวัฒนธรรมรวม 1.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 
รอยละ 6.66 ของพื้นที่ ซึ่งกระจายตัวอยูบริเวณตอนใตและตอนกลางของตําบลเขา
ขาว อยูในพื้นที่ หมูที่ 3 บานบอหิน หมูที่ 4 บานนาขาเหนือ และหมูที่ 5 บานดาหลํา 
คําสําคัญ: ตลาดนัดวัฒนธรรม, ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร, พื้นที่เหมาะสม 
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กลยุทธสงเสริมการฟนฟ ูการเลี้ยงปลากะพงในเทศบาลบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Promoting Strategies for Restoration of Sea Bass Culture in 
Bangpakong Municipality, Chachoengsao Province 

 

คมสันต ธีระพืช*, วงศรวี นพวงศ ณ อยุธยา, วิชุดา จันทรเวโรจน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

*Corresponding Author E-mail: komsanteera@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงปลากะพงในปจจุบัน
และในระยะท่ีผานมา ตลอดจนเพื่อศึกษาสภาพปญหาหรืออุปสรรคการเลี้ยงปลา
กะพงของเกษตรกร  รวมทั้งเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลากะพง
ของเกษตรกรในพ้ืนที่เทศบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้มีขอมูล
ประชากรจริง คือ เกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพง โดยเก็บขอมูลประชากรจริงแบบ
เฉพาะเจาะจงสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งเกษตรกรที่มีอยูจริง จํานวน 5 ราย แลวนําขอมูล 
ที่ไดมาทําการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร เพ่ือหาแนวทางฟนฟูการ
เลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลบางปะกงตอไป 

ผลการวิจัยพบวา การเลี้ยงปลากะพงในปจจุบันมีผู เลี้ยงปลากะพง 
ในเทศบาลบางปะกงลดลงหรือมีอยูเพียง 5 ราย จากเดิมป 2559 มีประมาณ 30 ราย 
ซึ่งในระยะที่ผานมาพื้นที่เทศบาลบางปะกง มีผูเลี้ยงปลากะพงมากกวา 200 กวาราย 
เมื่อศึกษาสภาพปญหาการเลี้ยงปลากะพงพบวา มีอยูสองปญหา ไดแก ปญหาแรก
เก่ียวของกับสภาพแวดลอมอันเน่ืองมาจากเกิดมลพิษทางแมน้ําทําใหระบบนิเวศหรือ
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป สวนปญหาที่สองเกิดจากขอจํากัดภายในชุมชน เชน พื้นที่
เลี้ยงปลามีนอย มีพอแมพันธปลาดอยคุณภาพ เกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวนใหญเปนคน
รุนเกาและไมไดรวมกลุมกัน สําหรับแนวทางการสงเสริม ฟนฟูการเลี้ยงปลากะพงของ
เกษตรกร ไดแก ประการแรก ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงปลาใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม ดวยการใหเกษตรกรหันมาเลีย้งปลาในบอแทน เพราะสามารถควบคมุ
การเลี้ยงปลาอยางมีประสิทธิภาพและลดคาใชจายลง เพ่ือลดความเสี่ยงการเลี้ยงปลา
แบบธรรมชาติ โดยมีหนวยงานราชการเปนแกนหลักสําคัญในการสนับสนุน ประการ
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ที่สอง การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยการ สรางภาพลักษณชุมชนใหเปน
แหลงการเรียนรู การสรางความแตกตางการผลิตการจัดจําหนายปลากะพงแบบครบ
วงจร  สวนประการท่ีสาม ไดแก การพัฒนาตลาดเพ่ือสรางความพอใจใหกับผูบริโภค   
คําสําคัญ: กลยุทธสงเสริมการฟนฟู, การเลี้ยงปลากะพง   
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การเวนคืนท่ีดินบริเวณริมทางรถไฟ สายหาดใหญ-สงขลา 
Land Expropriation on Hat Yai-Songkhla Railway Route Areas 

 

กัญญารตัน อิสระ*, กวิสรา สิตะพงศ, กัญญาภัค พิมเสน, กัญทิมา เกษมสุข,  
กัณธิมา หิรัญกูล, กิติยา คงไชย, กรรณภัทร ชิตวงศ 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  
*Corresponding Author E-mail: janekunyarut0464@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษามาตรการการเวนคืนที่ดินของ
การรถไฟแหงประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและการเยียวยาแกประชาชน 
ผูอาศัยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยบริเวณที่ดินริมทางรถไฟสายหาดใหญ–สงขลา 
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัย 
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของเก่ียวของ การสัมภาษณเชิงสนทนากับประชาชนผูอยู
อาศัยในพ้ืนที่บริเวณที่ดินริมทางรถไฟสายหาดใหญ–สงขลา 
  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูถูกเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟไดรับผลกระทบ
หลากหลายดาน และสามารถแยกไดเปนดังนี้ ดานสถานภาพความหลากหลายทาง
ความเปนอยูของประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณริมทางรถไฟพบวาประชาชนในพ้ืนท่ี
บริเวณริมทางรถไฟจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรับจาง คาขาย ประมง แมบาน  
ซึ่งประชาชนจะทํางานในบริเวณที่ไมไกลจากท่ีอยูของตน จึงเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุด 
ที่กอใหเกิดความเสียหายตอความหลากหลายทางความเปนอยูของประชาชนที่อาศัย
อยูบริเวณที่ดินรถไฟ คือ  การกังวลในการปรับตัวในถิ่นที่อยูใหม การไมทราบถึงขอ
กฎหมายในการเวนคืน การไมพอใจในการเยียวยาหรือใหคาทดแทนที่รัฐบาล
กําหนดให จึงไดสงผลกระทบตอประชาชนท่ีไดอาศัยและประกอบอาชีพในบริเวณ
ที่ดินริมทางรถไฟอยางมาก ซึ่งขณะที่รัฐบาลมุงเนนและใหความสําคัญกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศน้ันคุณภาพ ความเปนอยูของประชาชนบางกลุมกลับย่ิง
ไดรับความเลื่อมล้ําจากการพัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน หากรัฐมีการเวนคืนท่ีดินจะทํา
ใหกระทบถึงสิทธิและความเปนอยู ไดสงผลกระทบดานบวกและดานลบตอทั้งโดยตรง
และโดยออมตอชุมชนหนาสถานีรถไฟ และรัฐไมไดเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน จึงทําใหเกิดสภาพบังคับ ปญหาและอุปสรรคของกฎหมายที่เก่ียวการ
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เวนคืนท่ีดินรถไฟไมสอดคลองกับความพึงพอใจของประชาชนผูถูกเวนคืน ท้ังในดาน
ในการกําหนดคาทดแทน โดยไดพบวาองคกรท่ีกําหนดเงินคาทดแทนน้ัน เปนบุคคลที่
รัฐกําหนดขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งไมไดเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประเมิน
ราคาทรัพยสิน จึงไมสามารถนําหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวมาพิจารณาอยางครบถวนและถูกตองตามหลักวิชาการ และคณะผูวิจัยไดมี
ขอเสนอแนะดังน้ี รัฐควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการประชุม วางแผน รวมถึงการจัดอบรมความรูและเผยแพรขอมูล
ขาวสารกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการเวนคืนที่ดินบริเวณริมทางรถไฟ เนื่องจาก
ประชาชนผูอาศัยอยูบริเวณที่ดินริมทางรถไฟเปนผูเสียหายโดยตรง ประชาชนควรมี
ความรูความเขาใจและทราบถึงขอกฎหมายท่ีใชในการเวนคืน ถึงสิทธิที่พึงจะไดรับ
เมื่อถูกเวนคืน เพื่อท่ีจะไดจัดหาแนวทางการแกปญหาทางในดานการจัดที่อยูและ 
ที่ประกอบอาชีพใหมใหแกประชาชน และหลังจากที่ประชาชนไดท่ีอยูตามความ 
พึงพอใจหรือตามสมควรแลว รัฐควรจะมีการทําสัญญาเชาและจัดทํามาตรการที่จะให
สิทธิแกประชาชนอยางชัดเจน เพ่ือแสดงสิทธิของตนทั้งในการกําหนดคาทดแทนที่
ถูกตองตามกฎหมายใหสอดคลองกับราคาประเมินที่ดินตามความเปนจริงนั้นควรจะมี
ผูเช่ียวชาญดานการประเมินราคาทรัพยสิน เพ่ือใหประเมินราคาทรัพยสินของภาครัฐ
ใหมีความถูกตองแมนยํามากที่สุด ซึ่งจะเปนหลักประกันไดวา เงินคาทดแทนที่ผูถูก
เวนคืนไดรับนั้นยอมมีความเปนธรรมและเพียงพอในการเยียวยาตอความเสียหาย
ใหแกผูถูกเวนคืนอีกทั้งรัฐควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการเวนคืนท่ีดินบริเวณ
ริมทางรถไฟ ทําใหการเวนคืนของภาครัฐเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
คําสําคัญ: การเวนคืนที่ดิน, สงขลา, การรถไฟแหงประเทศไทย 
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การสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุร ี
Online Marketing Communication Used in Restaurant Business in  

Chanthaburi Province 
 

ภัทรพล ยินดีจันทร* 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

*Corresponding Author E-mail: jameyindie@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลนของธุรกิจ
รานอาหารในจังหวัดจันทบุรี วิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางในการวิจัย 
คือ ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี ที่มีการใชการสื่อสารการตลาด
ผานสื่อออนไลน จํานวน 400 ราย จํานวน 10 อําเภอ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา 
(Quota Sampling) เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม  
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจรานอาหารในจังหวัดจันทบุรีมีการใชการสื่อสาร

การตลาดออนไลนโดยรวม อยูในระดับมาก ( x =3.97 และ S.D.=0.72) การสื่อสาร
การตลาดออนไลนที่ธุรกิจรานอาหารนํามาใชมากที่สุด ไดแก มีการสื่อสารการตลาด

ออนไลนโดยใชการประชาสัมพันธออนไลนมากที่สุด ( x =4.36 และ S.D.=0.75)  
มีการเสนอขอมูลขาวสารสินคาและบริการผานสื่อออนไลน รองลงมาคือ การสื่อสาร

การตลาดโดยใชการโฆษณาออนไลน ( x =4.28 และ S.D.=0.76) โดยนําเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการผานสื่อออนไลน จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดง
ใหเห็นวา การสื่อสารการตลาดออนไลนเปนเครื่องมือสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
รานอาหารและมีความสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบัน 
คําสําคัญ: การสื่อสาร, การตลาดออนไลน, จันทบุรี, ธุรกิจรานอาหาร 

 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
92 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

การสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศกึษา 
Communication for Students’ Flash Mob Social Movement 

 

สิโรธร มีปราชญสม*, วิทยาธร ทอแกว, สุภาภรณ ศรีด ี
สาขาวิชานิเทศศาสตร แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
*Corresponding Author E-mail: 2611500287@stou.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสื่อสารในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา เกี่ยวกับ 1) กระบวนการสื่อสาร 2) การ
จัดการการสื่อสาร งานช้ินนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informants) คือ
ผูที่มีความรูและมีบทบาทท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในรูปแบบแฟลชม็อบของนักศึกษา โดยใชการคัดเลือกผูใหขอมูลคนสําคัญแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน ดานเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสัมภาษณเชิงลึกกึ่งโครงสราง จากนั้นวิเคราะหขอมูลดวยการสรางขอสรุป 
 ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการสื่อสาร มี 4 องคประกอบ คือ (1) ผูสง
สาร เปนผูที่มีทักษะการสื่อสารคอนขางดี มีความเขาใจในเทคโนโลยีที่นํามาใชในการ
สื่อสาร และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย (2) สาร มุงเนนขอเรียกรองเก่ียวกับสิทธิ
เสรีภาพ ขับไลนายกรัฐมนตรี และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย (3) ชองทาง ใชสื่อ
สังคมออนไลนเปนชองทางหลักในการสื่อสาร (4) ผูรับสาร มีท้ังผูที่เขารวมการชุมนุม
และไมเขารวมการชุมนุม 2) การจัดการการสื่อสาร ประกอบดวย (1) ศึกษาสภาพ
ปญหา แกนนําและสมาชิกกลุมมีการศึกษาสภาพปญหาทั้งดานการสื่อสารและปญหา
แวดลอม (2) วางแผนงานการสื่อสาร มีการวางแผนงานลวงหนากอนจัดการชุมนุม
โดยมุงเนนการสื่อสารเพ่ือสรางการจดจําและโนมนาวใหเขารวมชุมนุม (3) ดําเนินการ
ตามแผน โดยการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน รวมทั้งจัดการชุมนุมตาม
แผนการ (4) ประเมินผลภายหลังจัดการชุมนุมเพ่ือสรุปและนําไปปรับปรุงสําหรับการ
จัดการชุมนุมครั้งตอไป 
คําสําคัญ: การสื่อสาร, แฟลชม็อบ, การเคลื่อนไหวทางสังคม 
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การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสือ่วีดิทัศน What’s SUP 
ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
A Study of Satisfaction on What’s SUP Video Media of 

Undergraduate Students, Sport Mass Communications Major,  
Sport Science Faculty, Burapha University 

 

สุวิจักขณ วรรณชัยกิจ, วัชชริน ผดุงรชัดากิจ* 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลยับูรพา 

*Corresponding Author E-mail: wacharin@go.buu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อวีดิทัศน 
What’s SUP ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศน 
What’s SUP ตามลักษณะประชากรดานเพศและระดับชั้นปของนิสิตสาขาวิชา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุม
ประชากรที่ศึกษา คือ นิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร 
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 181 คน สวนใหญเปนนิสิตเพศชาย จํานวน 
120 คน คิดเปนรอยละ 66.3 และเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 33.7 
ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา 

1. กลุมประชากรมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอสื่อวีดิทัศน What’s SUP 

อยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40) เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา กลุมประชากรมีความ 

พึงพอใจดานเนื้อหา และความพึงพอใจดานภาพมากที่สุด (𝑥̅ =4.42) รองลงมา คือ 

ความพึงพอใจดานเทคนิคการนําเสนอ (𝑥̅ =4.38) และดานสุดทายคือ ความพึงพอใจ

ดานเสียง (𝑥 ̅=4.37) ตามลําดับ 
2. ลักษณะทางประชากรดานเพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการ

รับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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3. ลักษณะทางประชากรดานระดบัชั้นปที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ
ในการรับชมสื่อวีดิทัศน What’s SUP ไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: การศึกษาความพึงพอใจ, สื่อวีดิทัศน, What’s SUP 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้าํตาล Low GI ของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Consumer’s Buying Decisions of  
Low Glycemic Index (GI) Sugar in Bangkok 

 

ชานนิท ประวาลปทมกุล,* กุลภา กุลดลิก, เดชรัต สุขกําเนิด 
สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

*Corresponding Author E-mail: chanin.pra@ku.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้าตาล 
Low GI ของผูบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลปฐมภูมิ ผู วิจัยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ศึกษาคือ ประชากร
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Average) และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)  

จากการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 25-34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 15,000-25,000 บาท โดยมีพฤติกรรมในการซื้อ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ มีความถี่ในการซื้อน้ําตาลนานกวา 1 เดือน/ครั้ง โดยปริมาณ
ที่ซื้อเปนประจํา คือ ขนาดถุง 1 กิโลกรัม ราคาที่ซื้อนอยกวาหรือเทากับ 27 บาท  
มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อนําไปปรุงรสอาหาร ตราสินคาที่เลือกซื้อเปนประจํา คือ
ตรามิตรผล โดยซื้อนํ้าตาลจากรานสะดวกซื้อ เชน 7-eleven, แฟมิลี่มารท เปนตน  
มีการตัดสินใจซื้อน้ําตาลจากคุณภาพและความสะอาดของน้ําตาล สวนเหตุผลในการ
ซื้อคํานึงถึงเก่ียวกับราคาที่เหมาะสมมากที่สุด มีความรูสึกเฉยๆ ในการบริโภคน้ําตาล 
ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีภาวะเสี่ยงตอโรคที่มีผลตอการบริโภคน้ําตาล 
และหากมีความตองการลดการบริโภคน้ําตาลจะใชวิธีการลดปริมาณน้ําตาลในการ
ทานแตละครั้ง ผลการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) พบวา ปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําตาล Low GI ไดแก ปจจัยดานอายุ ทัศนคติตอคุณคาทาง
โภชนาการ การอยากมีสุขภาพดี ราคาที่ซื้อ รานคาที่ซื้อ และปจจัยดานราคา มีผลตอ
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การตัดสินใจซื้อ น้ําตาล Low GI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญ 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การตัดสินใจซื้อ, น้ําตาล Low GI 
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การพัฒนาระบบโลจิสติกสผลไมออนไลนเพื่อลดตนทุนคาขนสง 
ตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง และตนทุนการบริหารจัดการ 

The Development of Online Fruit Logistic System for Reducing 
Transportation Cost, Inventory Cost and Administrative Costs 

 

ทัศนัย ขัตติยวงษ*, ทิพวรรณ นิยมวงศ, กฤติยา  สัตยพานิช 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

*Corresponding Author E-mail: tassanai.k@rbru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาประเด็นการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
ระบบโลจิสติกสผลไมออนไลนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของผูคาผลไม
ออนไลนและการตอบสนองความตองการของลูกคา รวมท้ังการเพ่ิมความปลอดภัย
และความนาเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคา การเก็บรวบรวมขอมูลใชเชิงปริมาณ
และคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบไมเปนทางการชนิดกึ่งมีโครงสราง โดยคา 
I.O.C. เทากับ 1.00 คัดเลือกกลุมประชากรโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแบบลูกโซเปนผูคา
ผลไมออนไลนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 50 คน พบวา ระบบโลจิสติกสสามารถลด
ตนทุนการผลิต ตนทุนเงินลงทุน ตนทุนการบริหารจัดการ และตนทุนทางการตลาด
ของผูคาผลไมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางดานการแขงขันและสรางโอกาสในตลาดออนไลนเพ่ิมข้ึน 
คําสําคัญ: ระบบโลจิสติกส,  การคาผลไมออนไลน,  การบริหารตนทุน 
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แนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 
สูการทองเท่ียวที่ย่ังยืน 

The Management Framework of Community-Based Tourism in 
Thailand towards Sustainable Tourism 

 

พรพิมล ขําเพชร1*, รุจีพัชร พาสุกร1ี, ปาริฉัตร ศรีหะรัญ2 

1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร พื้นที่บพิตรพิมุข จกัรวรรด ิ
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช  
*Corresponding Author E-mail: hondew@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค เพ่ือทบทวนความหมาย ความสําคัญ 
องคประกอบของการทองเที่ยวที่ย่ังยืนและการทองเท่ียวโดยชุมชน ตลอดจนนําเสนอ
แนวทางรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสูการ
ทองเท่ียวที่ยั่งยืน ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย 
และบทความ รวมทั้งการเขารวมประชุมสัมมนากิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ ใชการ
วิเคราะหเอกสารเปนหลักควบคูกับการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  
  ผลการวิจัยพบวา เปาหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนมีความ
สอดคลองเปนอยางมากกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในดานเศรษฐกิจเปนการสราง
รายได เกิดการสรางงาน ดานสังคมเปนการฟนฟูวิถีชีวิตเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูทาง
สังคมโดยผานกิจกรรมการทองเที่ยว และดานสิ่งแวดลอมเปนการสรางแรงจูงใจใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน ดังนั้นจึงควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบ
ที่ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนสามารถเขามารวมดําเนินการได รวมกันกําหนด
บทบาท หนาที่ของผูทีเ่ขามาเก่ียวของ เนนพลังของชุมชนเขามารวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมทําหรือรวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน ตลอดจนคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับทรัพยากรในชุมชนที่จําเปนตองอนุรักษหรือรักษาใหคงอยู 
ควบคูกับการสรางชุมชนมีสุข และความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจตอไป 
คําสําคัญ: การทองเที่ยวอยางย่ังยืน, การทองเที่ยวโดยชุมชน, การจัดการ,  การมสีวนรวม  
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นสมโอขาวแตงกวา 
จังหวัดชัยนาท 

Guidelines of Local Products Development from Local Wisdom of  
Khao Tang Kwa Pomelo in Chai Nat Province 

 

รัตนพล ชื่นคา*, จริยา สุพรรณ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทคัดยอ 
 

  บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอข้ันตอนการสรางมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑ ชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ินสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท เพื่อ
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดชัยนาทในการสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
ชุมชน และเพ่ือหาแนวทางการจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑชุมชนจากการแปรรูปสมโอขาว
แตงกวา จังหวัดชัยนาท โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุนชน คือ วิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา อําเภอมโนรมย และผูสนใจในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท ระหวาง พ.ศ. 2561-2562 โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและประยุกต 
วิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การเก็บขอมูล 2) การคัดสรร  
3) การพัฒนาผลิตภัณฑและทดสอบผลิตภัณฑ 4) การอบรมถายทอด และ 5) การ
ประเมินผล พื้นที่ศึกษา คือ หมู 4 ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท   
  ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑชุมชนใหมจากภูมิปญญาทองถ่ินสมโอขาว
แตงกวา จังหวัดชัยนาท 2 ผลิตภัณฑ ไดแก 1) แยมสมโอขาวแตงกวา และ 2) ยาดม
สมุนไพรสมโอขาวแตงกวา นําไปสูแนวทางขับเคลื่อนการใชประโยชนจากผลิตภัณฑ
ชุมชน 3 แนวทาง คือ (1) การจัดตั้งกลุมเพ่ือผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ (2) การสราง
จุดเดนใหกับผลิตภัณฑ และ (3) การสรางตนแบบผลิตภัณฑที่สะทอนจุดเดนและ 
อัตลักษณของจังหวัดชัยนาทโดยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม  
เพ่ือใชสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยางย่ังยืน 
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถ่ิน, ผลติภัณฑชุมชน, สมโอขาวแตงกวา 
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การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4  
ตามแนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ 

Extracting the Doctrine of Mahāsatipatthāna IV 
In Ven. Luangpor Thian Cittasubho’s Practices 

 

สรัญญา โชติรัตน*, วิลาสีนี บุญธรรม, วัชรี เลขะพิพัฒน,  
พระครูสังฆรักษบุญเสรมิ กิตฺติวณฺโณ (บญุเสริม ศรีทา) 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  

*Corresponding Author E-mail: saranyar6363@gmail.com 
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  วัตถุประสงคงานวิจัยเพ่ือสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตาม
แนวทางปฏิบัติหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากเอกสาร 
ผลงานวิจัย และคลิปคําสอนธรรมบรรยายหลวงพอเทียน จิตฺสุโภ ผานทางออนไลน
ชองทาง YouTube วิเคราะหขอมูล  ผลการศึกษาพบวา 1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
มีสติกําหนดรูในอิริยาบถ ฝกจากสรางจังหวะเคลื่อนไหว สติความรูสึกตัว สัมปชัญญะ
รูตัวเกิดปญญา 2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน มีสติในเวทนา หาตัวสติ วิจัยสอดสอง
ธรรม  3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน รูตัวรูคิด จิตนึกคิดตองรู สติดูตัวคิด 4) ฐานธรร
มานุปสสนาสติปฏฐาน เห็นภายในตองใชจิตเห็น คิด รู เห็น เขาใจ ทําความเขาใจ 
เน้ือแท ใชสติพิจารณาปญญา รูแจงเห็นจริง ธรรมเปนอากาลิโก 
คําสําคัญ: มหาสติปฏฐาน 4, หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ, การสกัด, หลักคําสอน 
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การพัฒนาแนวทางสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม 
โดยใชเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุร ี

The Development of A cultural product personality 
communication Guideline using Integrated Marketing 

Communication (IMC) A Case Study of A Community on 
Chanthaboon Waterfront, Chanthaburi Province 

 

เสาวนยี  วรรณประภา*, วิฆเนศวร ทะกอง, จเร เถื่อนพวงแกว 
คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

*Corresponding Author E-mail: nokpenquin19@gmail.com 
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  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม 
โดยใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร 
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนริมน้ําจันทบูร ตลอดจนวิธีการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
เพ่ือสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรมดังกลาว การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวนทั้งสิ้น 
8 คน ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี 
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมสงเสริมการ
ทองเที่ยวจันทบุรี ผูนําชุมชน และผูประกอบการภายในชุมชน โดยใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant 
Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการวิเคราะห เนื้อหาจาก
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้งการใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพตราสินคาเชิงวัฒนธรรม ชุมชนริมนํ้าจันทบูร 
จังหวัดจันทบุรี มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบบุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) ติดดิน 
(Down to earth) ซื่ อตรงแบบลูกทุ ง (Small town) ซื่อสัตย  (Honest) จริงใจ 
(Sincere) มีตัวตนจับตองได (Real) มีประโยชน (Wholesome) ที่เปนแบบดั้งเดิม 
(Original) สนุกสนานราเริง (Cheerful) ออนไหวงาย (Sentimental) และเปนมิตร 
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(Friendly) โดยบุคลิกภาพสินคามีลักษณะเปนผูชายอายุ 60 ป ชวงวัยคุณปู แตมี
ความทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ มีเสนหเฉพาะตัว แสดงออกความเปนตัวตน
ชัดเจน ขณะเดียวกันก็เปดรับสิ่งใหมที่ลูกหลานนําเสนอ ลูกหลานกลาที่จะพูดคุยดวย 
โดยไมมีชองวางระหวางวัย สวนในดานการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เพ่ือสื่อสารบุคลิกภาพสินคาเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนริมน้ําจันทบูร พบวา 
การใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยชุมชนเองนั้น ดําเนินงานใน
ลักษณะปจเจกบุคคล ยังไมมีความชัดเจน โดยสวนใหญจะเปนหนวยงานภายนอก 
ที่เขามาสงเสริมการใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยางเปนรูปธรรม 
เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจันทบุรี รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบเรื่องการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยทุก
หนวยงานภาครัฐจะรวมมือจัดกิจกรรมทางการตลาด และมีหนวยงานภาคเอกชน 
สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี เขามารวมสนับสนุนเพ่ือความคลองตัวในการ
ดําเนินงาน สวนชองทางการสื่อสารการตลาดมี 2 ชองทาง คือ สื่อออนไลนที่เปน 
ฟรีมีเดีย และสื่อออฟไลน เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีชุ่มชนริมน้ํา
จันทบูร ใชในการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคา ประกอบดวย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ 
คําสําคัญ: บุคลิกภาพตราสินคา, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ,  
              ชุมชนริมน้ําจันทบูร 
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ความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง 
Well-Being of Elderly People in Ban Sritrang Nursing Home 

 

ประภาศร ี ศรีชยั*, สุดคนึง ณ ระนอง,  คันธมาทน  กาญจนภูม ิ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
*Corresponding Author E-mail: praphasri.s@rmutsv.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผาสุกของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบานศรีตรัง เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)เก็บรวบรวมขอมูลโดยคัดเลือกผูให
ขอมูลหลัก (Key informant) แบบเจาะจง (Purposive sampling) และแบบลูกโซ 
(Snowball sampling) โดยผูใหขอมูลหลัก เปนผูสูงอายุท่ีอาศัยในสถานสงเคราะห
คนชราบานศรีตรัง จํานวนทั้งสิ้น 13 คน แบงเปนเพศหญิง 10 คน และเพศชาย  
3 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา ความผาสุกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา พบวา 
ผูสูงอายุสวนใหญมีความผาสุกในดาน มีสุขภาพดี  มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน   
มีสังคมที่ดีมีความสุข มีความรูสึกผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต รูจักพัฒนา
ความรูตนเอง  มีความสุขในศาสนาและศีลธรรม มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี และมี
ครอบครัวที่ดี  
คําสําคัญ: ความผาสุกของผูสูงอายุ, ผูสูงอาย ุ
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การสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม :  
กรณีศึกษาการใชเทคนิคระดมจติใจ 

PARTICPATING COMMUNICATION TO CREATE A SOCIAL NETWORKS : 
CASE STUDY MIND STORMING TECHNIGUE 

 

พีรภาว  พึ่งรส*, กันยิกา ชอว 
คณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 

*Corresponding Author E-mail: galepeerapha@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยเชิงคุณภาพครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค เพ่ือศึกษารูปแบบ ปจจัย
ความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อสารอยางมี
สวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคม พรอมท้ังนําเสนอแนวทางการประยุกตใช
เทคนิคระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใชวิธีการ
ศึกษาเอกสารสรุปปดโครงการคนเห็นคนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 10 โครงการ และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูดําเนิน
โครงการท่ีใชเทคนิคระดมจิตใจ จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเจาะจง แลวนํามา
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  
  ผลการศึกษาพบวา องคกรที่นําเทคนิคระดมจิตใจในการสื่อสารอยางม ี
สวนรวมไปใชสรางเครือขายทางสังคม ภาคประชาสังคมคิดเปนรอยละ 100 ภาครัฐ
คิดเปนรอยละ 93.75 ภาคเอกชนคิดเปนรอยละ 81.25 ตามลําดับ โดยใชเทคนิคการ
ระดมจิตใจ การสนทนากลุมยอย และการพบปะแบบไมเปนทางการ ผานการสื่อสาร
แนวนอน  วัจนะภาษา ระหวางบุคคลตอบุคคล และระหวางบุคคลตอกลุม ปจจัย
ความสําเร็จ ไดแก การฟงอยางลึกซึ้ง การเคารพในความคิด การไตรตรองความคิด 
การหอยแขวนคําตัดสิน การเปดเผยเสียงภายใน และแนวทางการประยุกตใชเทคนิค
ระดมจิตใจในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ผูวิจัยวิเคราะห
และสังเคราะหขึ้น คือ “3M Model for Mind Storming” ท่ีเปนกระบวนการ
สื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขายทางสังคมภายใตองคประกอบสําคัญ 3 
ประการ คือ M1: Man คนเขารวมกระบวนการ M2: Method กระบวนการฟงอยาง
ลึกซึ้ง เคารพในความคิด หอยแขวนคําตัดสิน เปดเผยเสียงภายใน และ M3: 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
105 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

Material อุปกรณ และสถานท่ี ที่ สามารถสรางเครือขายทางสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: การสื่อสารแบบมสีวนรวม, เครือขายทางสังคม, เทคนิคการระดมจิตใจ 
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การจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด 
Communication Management for Promoting of Creative Tourism of 

Tai Nod Green Market 
 

พรชนก จอมจันทร*, วิทยาธร ทอแกว, กานต บุญศิร ิ
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทองถ่ิน สาขาวิชานิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
*Corresponding Author E-mail: ponchanok.j@outlook.com 
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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเก่ียวกับ 1) สภาพการจัดการการ
สื่อสาร และ 2) แนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด อําเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก เลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง คือ ผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนดมา 
ไมนอยกวา 4 ป รวมจํานวน 20 ทาน ประกอบดวย 1) ผูริเริ่มกอตั้งตลาด 1 ทาน  
2) ผูจัดการตลาด 2 ทาน 3) ตัวแทนคณะกรรมการตลาดและแมคา 4 ทาน  
4) ตัวแทนภาคีเครือขาย 3 ทาน และ 5) ผูใชบริการตลาดเปนประจํา โดยเปนผูมา
จับจายใชสอยในหลาดใตโหนด ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ไมนอยกวา 4 ครั้ง จํานวน 
10 ทาน จากนั้นวิเคราะหขอมูลและสรางขอสรุปดวยการพรรณนาวิเคราะห 
  ผลการวิจัยพบวา 1.1 สภาพการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด ประกอบดวย 1) การจัดการการองคกร ไดแก 
(1) นโยบาย (2) การจัดการคน (3) การจัดการเครื่องมือ/ เทคโนโลยี และ (4) การ
จัดการเครือขาย 2) การจัดการดานเนื้อหา ไดแก แนวคิด ชื่อตลาดและตราสัญลักษณ 
ความเปนมา/ ความสําคัญ รูปแบบ จุดขาย สินคา บริการ และผลประโยชนที่ไดรับ
จากตลาด และ 3) การจัดการดานชองทาง ประกอบดวย สื่อดั้งเดิม ไดแก สื่อบุคคล 
สื่อธรรมชาติ สื่ออาหารทองถ่ิน สื่อบรรจุภัณฑ  สื่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน สื่อสิ่งพิมพ 
สื่อกิจกรรม สื่อปาย และ สื่อ ณ จุดขาย และสื่อใหม ไดแก เว็บไซต เฟซบุก ยูทูป 
ไลน และ 1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการการสื่อสารในการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคหลาดใตโหนด ประกอบดวย 1) แนวทางการพัฒนาการจัดการองคกร 
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2) แนวทางการพัฒนาการดานเนื้อหา และ 3) แนวทางการพัฒนาดานชองทางการ
สื่อสาร                                     
คําสําคัญ: การสื่อสาร, การจัดการการสื่อสาร, การทองเที่ยงเชิงสรางสรรค  
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การใชจันทนแดงตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุร ี
The Use of “Chan Daeng” according to the Wisdom of Thai 

Traditional Medicine in Chanthaburi Province 
 

ศศธิร พทุธรักษ1*, หิรญั หิรัญรตันพงศ1, เชิงชาย สรอยเพ็ชร2 
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุร ี
*Corresponding Author E-mail: sasithorn.b@rbru.ac.th 
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  การใชจันทนแดงตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในจังหวัดจันทบุรี เปน
การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบาน
จํานวน 13 คน และเก็บรวบรวมเครื่องยาจันทนแดงจากรานขายยาจํานวน 4 ราน  
  ผลการศึกษาพบวา จันทนแดงเปนพืชหายากในจันทบุรี พบตามธรรมชาติ
นอยมาก การใชจันทนแดงของหมอยาสวนใหญตองซื้อจากรานขายยาสมุนไพร  
ซึ่งในปจจุบันใชแกนจันทนผาแทนแกนจันทนแดงดั้งเดิม จากการเก็บตัวอยาง 
จันทนแดงมาตรวจสอบเอกลักษณทางอนุกรมวิธานของพืชและระบุช่ือวิทยาศาสตร 
พบจันทนแดงทั้งหมด 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด คือ จันทนผาหรือลักจั่น (Dracaena 
cochinchinensis) และจันทนแดงหรือจันทนปา (Myristica iners) แตไมพบขอมูล
อางอิงการใชจันทนแดงหรือจันทนปาเปนเครื่องยา อยางไรก็ตามแพทยแผนไทย
จันทบุรีไดยืนยันการใชแกนจันทนผาแทนแกนจันทนแดงดั้งเดิม วาสามารถใชแทนกัน
ได เนื่องจากมีสีและรสที่ใกลเคียงกัน ซึ่งบงบอกถึงการมีสรรพคุณที่ใกลเคียงกัน โดยที่
จันทนแดง มีรสขมเย็น มักใชเปนยาแกกระสับกระสาย แกเหงื่อตก แกพยาธิ ดับพิษ
รอนถอนพิษไขทุกชนิด 
คําสําคัญ: จันทนแดง, ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย, จังหวัดจันทบรุ ี
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การศึกษาและทดลองกระบวนการตกผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง  
ณ อุณหภูมิสารละลายและเวลาตกผลึกที่ตางกัน  

เพื่อสรางสรรคในงานเคร่ืองประดับแฟชั่น 
The Study and Experimentation on the Crystallization of  

Alum Dope with Yellow Fluorescent Dye via Different Solution 
Temperature and Crystal Growth Time for Fashion Jewelry 

 

SHUN YEANG, นฤมล เลิศคาํฟู, ภัทรา ศรสุีโข, ภัทรบดี พิมพกิ,  
วรฉัตร อังคะหิรัญ, สุรพงษ ปญญาทา* 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
*Corresponding Author E-mail: surapong.p@rbru.ac.th 
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  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิของน้ําที่เปน
ตัวทําละลายที่มีผลตอปริมาณการละลายของสารสม ณ จุดอ่ิมตัว พรอมศึกษาขนาด
ผลึกและปริมาณผลึกของสารสมและสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลือง ที่อุณหภูมิ
ของสารละลายและเวลาตกผลึกท่ีแตกตางกัน เพื่อนําเอาผลึกสารสมเรืองแสงท่ีไดไป
ประยุกตในงานเครื่องประดับแฟชั่น โดยการวิจัยจะทําการตกผลึกสารสมจาก

สารละลายสารสมอ่ิมตัว ณ สองชวงอุณหภูมิของสารละลาย คือ 50-60 C และ 90-

100 C พรอมทั้งใชระยะเวลาในการตกผลึกแตกตางกัน คือ 6 12 และ 24 ชั่วโมง 

จากการศึกษาการละลายของสารสมที่ชวงอุณหภูมิสารละลาย 50-60 C และ 90-

100 C พบวา ปริมาณสารสมที่ละลายไดสูงสุด คือ 23 g และ 45 g ตามลําดับ 
ขนาดผลึกโดยเฉลี่ยของสารสมไรสารเรอืงแสงและผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงจะ
เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาในการตกผลึก และผลึกของสารสมไรสารเรืองแสงจะมีขนาด
ใหญกวาผลึกของสารสมเจือดวยสารเรืองแสง ณ ระยะเวลาในการตกผลึกเทากัน 
นอกจากนี้ การตกผลึกสารสม ณ ระยะเวลาในการตกผลึกเทากัน จะพบวา ผลึก
สารสมไรสารเรืองแสงท่ีจะมีปริมาณผลึกมากกวาผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสง 
จากผลการทดลองไดผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่มีขนาดและปริมาณ
ผลึกที่แตกตางกัน ผูวิจัยไดทําการศึกษาเทคนิคการผลิตเครื่องประดับในรูปแบบตางๆ 
ในระดับพื้นฐานท่ัวไป เพ่ือที่จะสามารถนํามาปรับใชกับเครื่องประดับผลึกได โดยจะ
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เนนเทคนิคท่ีประดิษฐงายและเหมาะสมกับขนาดของผลกึสารสมเจือดวยสารเรืองแสง
ที่ไดจากการทดลอง โดยไมไดมุงเนนที่ประเด็นของการออกแบบเครื่องประดบัโดยตรง 
โดยเงื่อนไขหรือผลการทดลองท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปออกแบบเครือ่งประดับได 
ไดแก (1) ผลึกสารสมเจือดวยสารเรืองแสงสีเหลืองที่ตกผลึกจากสารละลายสารสม

อ่ิมตัวอุณหภูมิ 50-60 C ระยะเวลาในการตกผลึก 12 และ 24 ชั่วโมง เนื่องจาก
ผลึกมีขนาดใหญ มีรูปทรงของผลึกที่ชัดเจน และมีการเรืองแสงท่ีสามารถนําไปทํา
เครื่องประดับไดดวยการใชเทคนิคการฝงแบบหนามเตย และ (2) ผลึกสารสมเจือดวย

สารเรืองแสงสีเหลืองที่ตกผลึกจากสารละลายสารสมอ่ิมตัวอุณหภูมิ 90-100 C 
ระยะเวลาในการตกผลึก 6 12 และ 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีขนาดของผลึกที่หลากหลาย
และผลึกมีการเรืองแสงท่ีสามารถนําไปประยุกตในงานเครื่องประดับไดหลายรูปแบบ
ขึ้นอยูกับการใชงาน 
คําสําคัญ: ผลึกสารสม, สารเรืองแสง, เครื่องประดับแฟชั่น 
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การลดการปนเปอนของ Salmonella Typhimurium บนผักกาดหอม 
โดยใชไฮโดรซอลจากกานพล ู

Decontamination of Salmonella Typhimurium on Lettuce by  
Clove Hydrosol 

 

อุมาพร ทาไธสง*, สภุาพร ฉิมจารย 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

*Corresponding Author E-mail: umaporn@go.buu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของไฮโดรซอลที่สกัด
จากกานพลู ด วย วิ ธีกลั่ น ด วยน้ํ า ในการลดการปนเป อนของ Salmonella 
Typhimurium ท่ี ใสลงบนผักกาดหอม (5.40 ± 0.41 log CFU/กรัม ) โดยนํ า
ผักกาดหอมที่ใสเช้ือมาลาง (แช) ดวยไฮโดรซอลจากกานพลูและน้ํากลั่นปราศจากเช้ือ 
(ชุดควบคุม) เปนเวลา 20 และ 40 นาที แลวหาปริมาณเชื้อที่รอดชีวิตบนชิ้น
ผักกาดหอม ผลการทดลองพบวา ผักที่ลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลูเปนเวลา 20 
และ 40 นาที มีจํานวนเช้ือท่ีรอดชีวิตบนผักเทากับ 2.77 ± 0.55 และ < 2.0 ± 0.00 
log CFU/กรัม ตามลําดับ สวนชุดควบคุมซึ่งลางดวยน้ํากลั่นปราศจากเช้ือไมมี
ประสิทธิภาพในการลดจํานวน S. Typhimurium ที่ใสลงบนชิ้นผักกาดหอม โดยมี
จํานวนเช้ือที่รอดชีวิตบนผักเทากับ 4.59 ± 0.03 และ 5.06 ± 0.51 log CFU/กรัม 
ตามลําดับ จะเห็นไดวาจํานวนเชื้อที่รอดชีวิตบนผักที่ลางดวยไฮโดรซอลจากกานพลู
เปนเวลา 20 และ 40 นาที มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
เมื่อเปรียบเทียบกับการลางดวยน้ํากลั่นปราศจากเช้ือ ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา
ไฮโดรซอลจากกานพลมูีประสิทธิภาพสูงในการลดการปนเปอนของ S.Typhimurium 
บนผัก จึงอาจสามารถนํามาประยุกตใชเปนสารสําหรับลางทําความสะอาดผักสดได 
คําสําคัญ: ไฮโดรซอลจากกานพล,ู S. Typhimurium, ผักกาดหอม, ลดการปนเปอน 
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ระบบวิเคราะหและเก็บขอมลูความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน 
ดวยปลอกแขนอจัฉริยะ 

System of Arm Muscle Strength Analysis and Data Collection 
with MYO 

 

ศรวีารี สุจริตชัย, คณภร ควรรติกุล*, กชนิภา เสริมสยั, ธนัตถ บุญสาร 
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

*Corresponding Author E-mail: khanabhorn_ka@rmutto.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

 การจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนา
ระบบวิเคราะหและเก็บขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยปลอกแขนอัจฉริยะ 
(MYO) 2) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจระบบกับผูที่ใชงานเกี่ยวของ โดยประเมินทั้งระบบ
และความสามารถของ MYO ในการทํางานของ MYO นั้นจะสงคาสัญญาณมายัง
ตัวรับสัญญาณเขามายังระบบ โดยระบบทําการวิเคราะหคาที่ได โดยในการหา
คาเฉลี่ยที่เปนตัวแปรหลักของความแข็งแรงของกลามเนื้อชวงตนแขน จากกลุม
ตัวอยางแบบสมัครใจที่เปนผูที่มีสภาพกลามเนื้อแขนแข็งแรง ผูปวยที่มีสภาวะ
กลามเนื้อออนแรงและผูที่รับการฟนฟูกลามเน้ือ โดยการทํางานของระบบสามารถ
นําไปใชในงานทางการแพทยไดสําหรับการวินิจฉัยเบื้องตนในการใช MYO วัดความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแขน และแสดงประเมินคาโดยระบบท่ีขอมูลแสดงผลผานเว็บ
แอปพลิเคชัน ในการประเมินระบบโดยใชแบบสอบถาม สวนของเนื้อหาและการ
แสดงผล มีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.42 และความนาเช่ือถือของเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูที่
ระดับ 4.65 และคาความถูกตองในการประเมินความแมนยําเบื้องตนของ MYO  
มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 93.33  
คําสําคัญ: ระบบวิเคราะหและเก็บขอมูล, ปลอกแขนอัจฉริยะ,  
             ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน, ความนาเช่ือถอื, ความแมนยํา 
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ผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงตอคุณภาพของเบอรเกอรไก 
Effects of Using Saentung Spicy Curry Paste on the Quality of 

Chicken Burger 
 

พรชัย เหลืองวาร*ี, หยาดรุง สุวรรณรัตน, นภาพร จิตตศรทัธา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี 

*Corresponding Author E-mail: pornchai.l@rbru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชน้ําพริกแกงปาแสนตุง 
ที่ระดับตางๆ ตอคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ และตนทุนในการผลิตเบอรเกอรไก 
โดยใชระดับของน้ํ าพริกแกงปาแสนตุ ง 5 ระดับ ไดแก  0, 30, 60, 90 และ  
120 กรัม ตอกิ โลกรัมของเนื้อ (น้ํ าหนัก/น้ําหนัก) วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา เมื่อเบอรเกอรไก
ผานกระบวนการปรุงสุกแลว ทําการสุมตัวอยางเพ่ือศึกษาคุณภาพทางดานเคม ีไดแก 
ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เย่ือใย เถา พลังงาน และวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) คุณภาพ
ทางดานกายภาพ ไดแก คาความเปนกรดดาง (pH) เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก
หลังการปรุงสุก (% cooking loss) และสีผิวภายนอกของผลิตภัณฑ (คาความสวาง ; 
L*, คาสีแดง ; a* และคาสีเหลือง ; b*) และตนทุนในการผลิต จากผลการทดลอง
พบวา เบอรเกอรไกทุกกลุมการทดลอง มีปริมาณความช้ืนไมแตกตางกันทางสถิติ (P>
0.05) สวนเบอรเกอรไกที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงขึ้น พบวามีปริมาณ
โปรตีนลดลง แตมีปริมาณไขมัน เยื่อใย และเถาสูงข้ึน (P<0.05) คาพลังงาน และ aw 
ของเบอรเกอรไก มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คา pH ของเบอรเกอรไก 
ทุกกลุมการทดลอง มีคาอยูระหวาง 6.15-6.18 ในสวนของ % cooking loss และ 
คา L* มีคาลดลง เมื่อใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในระดับที่สูงขึ้น (P<0.05) เมื่อคํานวณ
ตนทุนของเบอรเกอรไกที่ยังไมผานกระบวนการปรุงสุกตอน้ําหนัก 1 กิโลกรัมของ
วัตถุดิบเนื้อที่ใช พบวาเบอรเกอรไกกลุมที่ใชน้ําพริกแกงปาแสนตุงในปริมาณที่สูงข้ึน 
สงผลตอตนทุนในการผลิตสูงเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
คําสําคัญ: น้ําพริกแกงปาแสนตุง, เบอรเกอรไก, คุณภาพ  
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ความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพรในผูปวยขอเขาเสื่อม 
Satisfaction of Medical Herbs Tattoo in patient with  

knee osteoarthritis 
 

พรพรรณ คํามา* 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

*Corresponding Author E-mail: paapim5555566666@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
สักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม ท้ัง 3 ดาน คือ 1) ดานการรักษาพยาบาล  
2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย 3) ดานอาคารสถานที่ กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการสักยาสมุนไพรรักษาอาการขอเขาเสื่อม คลนิิกขอเขาเสื่อม 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยมารับ
บริการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2564 จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจตอการสักยาสมุนไพร
รักษาอาการขอเขาเสื่อม โดยรวมและรายดานอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียง 
ลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานการใหบริการของเจาหนาที่แพทยแผนไทย  
2) ดานอาคารสถานที่ 3) ดานการรักษาพยาบาล และพบวาการสักยาสมุนไพร
สามารถลดอาการเจ็บปวดขอเขา และมีอาการขอเขาฝดลดลง 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การสักยาสมุนไพร, ขอเขาเสื่อม 
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การเลือกแหลงที่อยูอาศัย และชนิดอาหารธรรมชาติของปูหินกามฟา  
Thalamita crenata ในบริเวณหาดอาวยาง จังหวัดจันทบุร ี

Habitat preference and natural diet of spiny rock crab  
Thalamita crenata at Ao Yang Bay, Chanthaburi Province 

 

ชุตาภา คุณสุข*, สรศักดิ์ นาคเอ่ียม, เสาวภา สุราวุธ, ธัญญรัตน ปดธุล ี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
*Corressponding Author E-mail: chutapa.k@rbru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาโครงสรางประชากร ความชุกชุม แหลงท่ีอยูอาศัยและชนิด 
ของอาหารตามธรรมชาติของปูหิน Thalamita crenata บริเวณหาดอาวยาง 
จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการครอบคลุม 2 ฤดูกาล ฤดูแลงศึกษาในเดือนกุมภาพันธ 
ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน ศึกษาในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ผล
การศึกษาพบปูหินกามฟาทั้งหมด 40 ตัว มีอัตราสวนเพศเทากับ 1:1 ชวงขนาดความ
กวางกระดองอยูระหวาง 2.1-8.0 เซนติเมตร โดยพบมากที่สุดในชวงขนาดความกวาง
กระดอง 5.1-6.0 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองและน้ําหนัก
ของปูหิน พบความสัมพันธ คือ W = aCW แหลงที่อยูอาศัยของปูหินกามฟาพบ 
มากที่สุดในระบบนิเวศหาดหินที่มีสาหรายทะเล พบ 77.25% สวนในระบบนิเวศ
ปะการัง พบปูหินกามฟาเทากับ 22.5% ความชุกชุมตามฤดูกาล พบในฤดูฝน (55%) 
มากกวาฤดูแลง (45%) ปจจัยกายภาพที่มีความสัมพันธกับความชุกชุมของปูหินกาม
ฟา ไดแก คาความเปนกรดดาง สําหรับชนิดอาหารกลุมหลักตามธรรมชาติ ไดแก ปลา 
21.30% ครัสเตเชียน 21.30% และอินทรียสาร 19.60% สวนอาหารกลุมรอง ไดแก 
ทราย 14.70% สาหราย 11.40% หอย 6.50% และพลาสติก 4.90% ตามลําดับ  
ผลการศึกษาชนิดอาหารพบวา ปูหินกามฟาเปนผูบริโภคท่ีกินไดทั้งพืชและสัตว โดยมี
ปจจัยท่ีมีผลตอการกินอาหารของปู ไดแก เพศ และฤดูกาล (p<0.05) นอกจากนี ้
ยังแสดงให เห็นถึงผลกระทบของกิจกรรมมนุษยที่มีตอประชากรปู นั่นคือ ขยะ
พลาสติก ที่เปนองคประกอบของเครื่องมือประมงอวนจมปู ที่ปูมีการกินเขาไป
เน่ืองจากเครื่องมือประมงชนิดนี้มีการถูกทิ้งในแหลงท่ีอยูอาศัยบริเวณหาดอาวยาง 
คําสําคัญ: ปูหินกามฟา, แหลงท่ีอยูอาศัย, ชนิดอาหารธรรมชาต,ิ หาดอาวยาง, จันทบุร ี
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การสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟของกีฬาเทเบิลเทนนสิ  
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ 

THE CONSTRUCTION OF TABLE TENNIS SERVING SKILLS TEST FOR 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS AT  

PIBOONBUMPEN DEMONSTRATION SCHOOL 
 

กิตติรัก เรืองสม, กิตพิชชา สวนสมจีน, พัชราภรณ แซเจ้ีย, นาคิน คําศรี, รังสฤษฏ จําเรญิ* 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลยับูรพา 

*Corresponding Author E-mail: jorsrcu@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบทดสอบทักษะการเสิรฟ และเพ่ือ
สรางเกณฑคะแนนมาตรฐานของทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ีมี 2 กลุม ไดแก 1. ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณเชิงลึก 3 ทาน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ จํานวน 30 คน เปนนักเรียนชาย 
15 คน และเปนนักเรียนหญิง 15 คน ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 2. ในการสราง
เกณฑคะแนนมาตรฐานใชนักเรียนจํานวน 60 คน เปนนักเรียนชาย 38 คน และ
นักเรียนหญิง 22 คน โดยใชการสุมอยางงายเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบ
สัมภาษณเชิงลึก แบบทดสอบทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิส ในทักษะการเสิรฟ
โฟรแฮนด และแบ็คแฮนดที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ
สรางเกณฑคะแนนมาตรฐานในการแบงระดับโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก ผลการวิจัย
พบวา 
  1. แบบทดสอบทักษะการเสิรฟ กีฬาเทเบิลเทนนิสที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีความ
เท่ียงตรงตามดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญมี คาความตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.93 ซึ่งอยู
ในเกณฑระดับด ี
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  2. แบบทดสอบทักษะการเสิรฟ กีฬาเทเบิลเทนนิสที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีความ
เช่ือมั่นในระดับสูงทุกรายกายทดสอบ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (r) ของ
ทักษะการเสิรฟโฟรแฮนดและทักษะการเสิรฟแบ็คแฮนด มีคาเทากับ .974 และ .949 
ตามลําดับ 
  3. เกณฑคะแนนมาตรฐานทักษะการเสิรฟกีฬาเทเบิลเทนนิสท่ีผูวิจัย 
สรางข้ึน มีระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟโฟรแฮนด ระดับสูงมาก เทากับ 33 คะแนน
ขึ้นไป สูง เทากับ 29-33 คะแนน ปานกลาง เทากับ 24-28 คะแนน ต่ํา เทากับ  
19-23 คะแนน ต่ํามาก เทากับ ต่ํากวา 19 คะแนน และระดับเกณฑคะแนนการเสิรฟ 
แบ็คแฮนด ระดับสูงมาก เทากับ 32 คะแนนขึ้นไป สูง เทากับ 29-32 คะแนน  
ปานกลาง เทากับ 25-28 คะแนน ต่ํา เทากับ 21-24 คะแนน ต่ํามาก เทากับ ต่ํากวา 
21 คะแนน 
คําสําคัญ: แบบทดสอบ, การเสิรฟโฟรแฮนด, การเสิรฟแบ็คแฮนด, เทเบิลเทนนสิ 
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ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและการลอกคราบของ 
กุงเครยฟช Cherax destructor (Clark, 1936) 

Effect of salinity on growth and molting of crayfish 
Cherax destructor (Clark, 1936) 

 

นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร* 
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 
*Corresponding Author E-mail: nongnud@buu.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลของความเค็มที่แตกตางกันตอการ
เจริญเติบโตและการลอกคราบของกุงเครยฟช Cherax destructor โดยทําการเลี้ยง
กุงเครยฟชในน้ําที่มีความเค็ม 3 ระดับ คือ 0, 10 และ 20 สวนในพันสวน เปนระยะ 
เวลา 9 สัปดาห ในหองปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส กุงเครยฟช 
ที่เลี้ยงในน้ําท่ีมีความเค็ม 0 สวนในพันสวน มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มตน
เทากับ 1.72±0.75 กรัม และ 3.38±1.03 เซนติเมตร ตามลําดับ มีน้ําหนักและ 
ความยาวเฉลี่ ยสุดท ายเท ากับ  3.74±0.76กรัม  และ 5.69±1.40 เซนติ เมตร 
ตามลําดับ จํานวนครั้งการลอกคราบเฉลี่ยเทากับ 4.20±0.83 ครั้ง และมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.032±0.010 กรัมตอตัวตอวัน สวนที่ความเค็ม 10 สวน 
ในพันสวน มีน้ํ าหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มตนเทากับ 1.48±0.40 กรัม และ 
3.10±0.81 เซนติเมตร ตามลําดับ มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทายเทากับ 
3.31±0.38 กรัม และ 5.49±1.42 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนครั้งการลอกคราบ
เฉลี่ยเทากับ 3.67±0.87 ครั้ง และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.029±0.005 
กรัมตอตัวตอวัน สําหรับความเค็ม 20 สวนในพันสวน มีนํ้าหนักและความยาวเฉลี่ย
เริ่มตนเทากับ 1.41±0.34 กรัม และ 3.19±0.92 เซนติเมตร ตามลําดับ มีน้ําหนัก
และความยาวเฉลี่ยสุดทายเทากับ 2.96±0.92 กรัม และ 5.31±1.55 เซนติเมตร 
ตามลําดับ จํานวนครั้งการลอกคราบเฉลี่ยเทากับ 3.56 ±0.73 ครั้ง และมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.025±0.015 กรัมตอตัวตอวัน จากการศึกษาในครั้งนี้ 
พบวา อัตราการเจริญเติบโตและจํานวนครั้งของการลอกคราบของกุงเครยฟชในแต
ละความเค็มที่ศึกษาไมแตกตางทางสถิติ ซึ่งช้ีใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงความเค็ม



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
120 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

ในชวง 0-20 สวนในพันสวน ไมสงผลตออัตราการเจริญเติบโตและการลอกคราบของ
กุงเครยฟช C. destructor อยางไรก็ตาม กุงเครยฟชที่เลี้ยงที่ความเค็ม 0 สวนในพัน
สวนมีแนวโนมของการเจริญเติบโตดีกวาที่ความเค็ม 10 และ 20 สวนในพันสวน  
คําสําคัญ: ความเค็ม, การเจรญิเตบิโต, การลอกคราบ, กุงเครยฟช 
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การศึกษาความสามารถในการเคลื่อนไหวขาในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ 
ในสถานการณโควิด(Covid-19) เขตเทศบาลเมืองแสนสขุ จังหวัดชลบุร ี

The study of Lower Extremities Movement Capability in Activity 
Daily Living of Elderly under COVID 19 situation, Sansuk District, 

Chonburi Province 
 

สุวีรยา บุญยิรญั, ธนัชพร สุขบาง, สุทธริักษ สีสรรค*, วัลวิภา  บุญถาวร 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลยับูรพา 

*Corresponding Author E-mail: fai69108@gmail.com, onwaree@go.buu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถการเคลื่อนไหวขาในการ 
ใชงานกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในชวง
สถานการณโควิด (COVID-19) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน จําแนก
ออกเปนเพศชาย 50 คน มีอายุเฉลี่ย 67.32+6.53ป และเพศหญิง 100 คน มีอายุ
เฉลี่ย 67.27+6.98 ป ใชแบบสอบถามการเคลื่อนไหวของขาในผูสูงอายุในการเก็บ
ขอมูล โดยคําตอบเปนมาตรสวนประมาณคาโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท 5 ระดับ 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชคามัธยฐาน คาเฉลี่ย และเปอรเซ็นไทลนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถการเคลื่อนไหวขา  
  ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถการเคลื่อนไหวขา
เทากับ 63.18 + 19.09 คะแนน เมื่อจัดแบงตามเปอรเซ็นตไทล ไมพบคะแนนเทากับ 
0 และมีคะแนนสูงสุดอยูที่เปอรเซ็นตไทล ที่ 95 เพศหญิงมีคะแนนความสามารถการ
เคลื่อนไหวขาสูงสุดในชวงคะแนน 70-79 คะแนน เชนเดียวกับเพศชาย สรุปไดวาการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายในผูสูงเปนปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  
ที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมสภาพหรือการทํางานผิดปกติของอวัยวะในรางกาย  
การเตรียมความพรอมใหกับกลุมผูสูงอายุจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงเพื่อที่จะแกไข
ขอบกพรองหรือเสริมสรางการทํางานของรางกายใหทําหนาที่อยางเหมาะสมและ 
ยืนยาวตอไป 
คําสําคัญ: การเคลื่อนไหวขา, ชลบุรี, ผูสูงอาย,ุ สถานการณโควิด 
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ความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกไปใชประโยชน
ของบานโพนเมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

Knowledge of household waste disposal and Used of plastic waste 
at Ban Ponmuang Nonglao sub-district Khuang nai District 

Ubon Ratchathani Province 
 

นันทพร สุทธิประภา*, สุนิดา ทองโท, ฐิติยา คําประภา, สุทธิดา สัตยากุล 
คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

*Corresponding Author E-mail: nanthaporn.s@ubru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะ
พลาสติกไปใชประโยชนของบานโพนเมือง ตําบลหนองเหลา อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ความเขาใจในเกี่ยวกับการกําจัดขยะ 
ในครัวเรือนและการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน โดยใชการสํารวจดวยแบบสอบถาม 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนเพศหญิง มีอายุ 51 - 60 ป สถานภาพเปนภรรยา 
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 41 - 60 ป มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน และ 
มีรายไดรวมของครัวเรือนตอปจํานวน 10,001 - 30,000 บาท ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการกําจัดขยะในครัวเรือน และการนําขยะพลาสติกมาใชประโยชน พบวา 
สวนใหญโดยรวมมีความรูความเขาใจฯ มีคะแนนเฉลี่ย 0.94 (คะแนนเต็ม 1) และการ
นําขยะพลาสติกมาใชประโยชน ประเภทที่ 1 โพลีเอทิลีน เทอรฟะธาเลต เชน ขวดน้ํา
ดื่มใสน้ําดื่มอีกครั้งและใสหนอไมดอง ประเภทที่ 2 โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง เชน 
ถังน้ํามันตัดครึ่งใสน้ําหรือตักอาหารใหสัตวเลี้ยง ประเภทที่ 3 โพลีไวนิลคลอไรด เชน 
ทอน้ําประปาเพื่อการเกษตร ประเภทที่ 4 โพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา เชน ถุงใส
ของหากมีสภาพดีทําความสะอาดไวใชอีกครั้ง ประเภทที่ 5   โพลีโพรพิลีน และ 6  
โพลีสไตรีน นําไปทิ้งบอขยะชุมชน ประเภทท่ี 7 พลาสติกอื่น ๆ เชน ปายโฆษณา
นํามาเปนมาน 
คําสําคัญ:  ขยะ, ความรู, พลาสตกิ  
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ความบริสุทธิ์ของผงแคลเซียมคารบอเนตและผงไฮดรอกซีอะพาไทตที่สังเคราะห
จากเปลือกหอยทะเลเหลือใชโดยวิธีสังเคราะหแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

สําหรับการประยุกตในงานเคร่ืองประดับ 
Purities of Synthesized Calcium Carbonate and Hydroxyapatite 

Particles from Waste Sea Shell by Solid State Reaction Method for 
Jewelry Application 

 

นฤมล เลิศคําฟู*, ภัทรา ศรีสุโข, วิมลนิ สันตจิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
*Corresponding Author E-mail: Narumon.l@rbru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความบริสุทธิ์และลักษณะทาง 
ผลึกศาสตรของผงแคลเซียมคารบอเนตและผงไฮดรอกซีอะพาไทตที่สังเคราะหจาก
เปลือกหอยทะเลเหลือใชโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง สารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตสังเคราะหจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแครง 
เปลือกหอยเชลล เปลือกหอยหมาก และเปลือกหอยแมลงภู โดยการเผาแคลไซน
เปลือกหอยที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง สารประกอบไฮดรอกซ ี
อะพาไทตสังเคราะหจากสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตท่ีไดจากเปลือกหอยชนิด
ตางๆ ผสมรวมกับสารประกอบไอแอมโมเนียมฟอสเฟตและเผาแคลไซนที่อุณหภูมิ 
1000 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง พบวาสีของสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตที่ได
หลังจากการแคลไซนมีสีที่แตกตางกันเมื่อใชแคลเซียมคารบอเนตจากเปลือกหอยตาง
ชนิดกัน เชน สีฟา สีฟาอมเทา และสีขาวอมชมพู เปนตน จากการทดสอบความ
บริสุทธ์ิดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต
และสารปประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต พบวาเปลือกหอยทุกชนิดไดสารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตบริสุทธ์ิ และไดสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตบริสุทธิ์เมื่อใช
สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตท่ีสังเคราะหไดจากเปลือกหอยพอก เปลือกหอย
เชลล และเปลือกหอยหมาก ลักษณะทางผลึกศาสตรของสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตและสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตบริสุทธิ์ที่สังเคราะหไดมีคาสอดคลอง
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กับคามาตราฐาน ดังนั้นสารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทตสามารถประยุกตใชในการ
ผลิตเครื่องประดับเซรามิกชีวภาพได 
คําสําคัญ: เปลือกหอยทะเลเหลือใช, แคลเซียมคารบอนเนต, ไฮดรอกซีอะพาไทต,  
              ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 
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การหาทําเลที่ต้ังท่ีเหมาะสมสําหรับการต้ังศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค 
ตามแนวเสนทางรถไฟทางคู 

OPTIMAL FMCG DISTRIBUTION CENTER LOCATION PROBLEM ALONG 
DUAL-TRACK RAILWAY 

 

รวิศ กลั่นประเสริฐ1*, ชอแกว จตุรานนท1, มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน2 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2 ฝายบรหิารธุรกิจโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
*Corresponding Author E-mail: ravis.klunparsert@mail.kmutt.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการหาทําเลท่ีตั้งของศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสม
ในกรณีท่ีตองมีการตั้งศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟรางคูในแตละภูมิภาคโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหไดตนทุนในการขนสงต่ํ าที่สุด งานวิจัยนี้ ไดทําการพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรภายใตวัตถุประสงคและขอจํากัดดังกลาว โดยแบง
ออกเปน 2 สวนหลักคือ การหาพิกัดที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาโดยวิธีวิเคราะห 
จุดศูนยกลางแรงโนมถวงควบคูไปกับการเขียนโคดภาษาจาวาสคริปตและการ
คํานวณหาตนทุนที่ต่ําที่สุดในการขนสงสินคาดวยวิธีโปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็มซึ่งใช
โปรแกรม Open Excel Solver ในการคํานวณ  ซึ่งตองทําการตัดสินใจเก่ียวกับ
จํานวนสินคาที่ขนสงผานทางถนนหรือรถไฟและมีการตัดสินใจเปดใชงานศูนย
กระจายสินคาตามแนวรถไฟหรือไม ซึ่งมีเงื่อนไขในการขนสงสินคาคือ มีรอบการเดิน
รถไฟที่ จํากัดและตองขนบรรทุกสินคาเต็มความจุสูงสุดของขบวนรถไฟเทานั้น 
ผลการวิจัยพบวา มีตนทุนขนสงสินคาที่ต่ําที่สุดเทากับ 30.5 ลานบาทตอเดือน
โดยประมาณ และมีปริมาณการขนสงสินคาผานศูนยกระจายสินคาตามแนวรถไฟคิด
เปนรอยละ 19.6 โดยประมาณ 
คําสําคัญ: ปญหาทําเลทีต้ั่งศูนยกระจายสินคา, วิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง,  
             โปรแกรมเชิงเสนจํานวนเต็ม 
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การศึกษาฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคบางชนิดของสารสกัดเอทานอล 
จากใบแพงพวย 

A Study of Antibacterial Activity of Ethanolic Extract from 
Catharanthus roseus Leaf against Some Pathogenic Bacteria 

 

อมุาพร ทาไธสง*, จุฑามาศ พุมพวง 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

*Corresponding Author E-mail: umaporn@go.buu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอล
จากใบแพงพวยในการยับยั้ งการเจริญของแบคที เรียกอโรคบางชนิด ไดแก 
Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC 25923,  
และ Bacillus cereus ATCC 11778 จากการทดสอบดวย วิ ธี  disc diffusion  
(8 มิลลิกรัม/ดิสก) พบวา สารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยสามารถยับยั้งการเจริญ
ข อ ง  S. aureus ATCC 25923 แ ล ะ  B. cereus ATCC 11778 โด ย มี ข น า ด 
inhibition zone เทากับ 8.17±0.24 มิลลิเมตร แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ  
S. Typhimurium ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa เมื่อทํา
การห าค า  minimal inhibitory concentration (MIC) ด วยวิ ธี  agar dilution 
พบวา คา MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยตอ S. aureus ATCC 25923 
และ B. cereus ATCC 11778 เทากับ 8.192 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 16.384 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ สวนคา MIC ของสารสกัดตอ S. Typhimurium 
ATCC 14028, K. pneumoniae และ P. aeruginosa เทากับ >16.384 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดเอทานอลจากใบแพงพวยมีฤทธ์ิตาน
แบคทีเรียจึงอาจสามารถนําไปพัฒนาเปนสารตานจุลนิทรียจากธรรมชาติสาํหรับรักษา
โรคติดเช้ือ 
คําสําคัญ: แพงพวย, สารสกัดเอทานอล และฤทธิ์ตานแบคทีเรีย 
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การวิเคราะหโครเมียม(VI)ดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออม 
โดยใชเมตา-ไนโตรอะนิลีนและพลอโรกลูซินอล 

Indirect Spectrophotometric Determination of Chromium (VI)  
Using m-Nitroaniline and Phloroglucinol    

 

ชุลีพร พุฒนวล*, อาภาวดี นาคจันทร 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

*Corresponding Author E-mail: puttnual@go.buu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณโครเมียม (VI) ดวยเทคนิค 
สเปกโทรโฟโตเมทรีแบบทางออม โดยการรีดิวสโครเมียม (VI) ดวยไฮดรอกซิลามีน
ไฮโดรคลอไรด ไดไนไตรทไอออน ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับเมตา-ไนโตรอะนิลีน (MNA) 
และพลอโรกลูซินอล (PGN) ตามลําดับ เกิดสารประกอบเอโซที่ดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี
ความยาวคลื่น 418 นาโนเมตร ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการวิเคราะห ไดแก 
ปริมาณรีเอเจนตและเวลาในการเกิดปฏิกิริยา พบวา ชวงความเปนเสนตรงของการ
วิเคราะห คือ 0.02-5.0 mg L-1 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธท่ีความเขมขน 
0.05 mg L-1 โครเมียม (VI) เทากับ 2.10 %  สภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห 
นํามาใชหาปริมาณโครเมียม(VI)ในตัวอยางน้ําประปา พบปริมาณโครเมียม (VI) 
ในชวงความเขมขน 0.02-0.04 mg L-1 โดยมีคารอยละการไดกลับคืนของวิธีการ
วิเคราะหอยูในชวง 94-102   
คําสําคัญ: โครเมียม (VI), สเปกโตรโฟโตเมทรีแบบทางออม, เมตา-ไนโตรอะนลินี,  
             พลอโรกลูซินอล  
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สุขภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

Physical Well-being of Chon Buri Athletes under  
the Coronavirus Outbreak 

 

ชิษณุพงศ สําอางค, อุดมศกัดิ์ เคยีนเขา, ณัฐภัทร นอยบาท,  
แอนโทนี่รัชชานนท จงจักรพันธ, วิรตัน สนธิ์จันทร* 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลยับูรพา 
*Corresponding Author E-mail: wirats@go.buu.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาระดับสุขภาวะทางกายของ
นักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และ 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสขุภาวะทางกายของนักกีฬาจังหวัดชลบุรีภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหวางเพศชายและ
เพศหญิง 3. การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักกีฬาจังหวัดชลบุร ีจํานวน 344 คน ผลการวิจัยพบวา  
  1. สุขภาวะทางกายโดยภาพรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง 

  2. สุขภาวะทางกายดานกิจกรรมทางกายอยูในระดับปานกลาง โดย
กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่ไมใชการนั่งและการนอนมากที่สุด รองลงมาคือ  
มีการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย ลําดับท่ี 3 คือ อบอุนรางกายและผอน
คลายกลามเนื้อเพ่ือเพิ่มความยืดหยุนของรางกายอยางสม่ําเสมอ   
  3. สุขภาวะทางกายดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง โดยสามารถ
รับประทานอาหารไดเอง/ไมมีปญหาขณะรับประทานอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ 
รับประทานอาหารจําพวก เน้ือสัตว ปลา หรือสัตวปก ทุกวัน ลําดับที่  3 คือ 
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ  
  4. เพศแตกตางกันทําใหสุขภาวะทางกายดานโภชนาการ ดานการนอนหลับ
พักผอน และดานโรคไมติดตอเรื้อรังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
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  5. อายุแตกตางกันมีผลทําใหสุขภาวะทางกาย ดานกิจกรรมทางกายและ
ดานการนอนหลับพักผอน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 พบวา 
กลุมอายุต่าํกวา 20 ป ต่ํากวากลุมอายุ 20 – 29 ป 
คําสําคัญ: สุขภาวะทางกาย, โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019, กิจกรรมทางกาย 
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ฤทธิ์การตานอนุมลูอิสระ และปรมิาณฟนอลกิทั้งหมดจากสารสกัดหยาบเอทานอล
จากบัวหลวง 

Antioxdation Activity and Total Phenolic Content from Ethanol 
Extracts of Nelumbo nucifera Gaertn 

 

กัณปธิภัศ เขียวยันต1*, ณพัฐอร บัวฉุน2, เศกพร ตันศรีประภาศิร3ิ, รังสมิา พากุล1 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

*Corresponding Author E-mail:pattanan.khieo@vru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหปริมาณและชนิดของกลุม
สารสําคัญที่เปนองคประกอบทางเคมีในบัวหลวง 2) ศึกษาประสิทธิภาพการตาน
อนุมูลอิสระของสารสกัดบั วหลวง 3) เปรียบเทียบฤทธ์ิตานอนุมูล อิสระใน
สวนประกอบของบัว ไดแก เกสร ฝกออน และกลีบดอก โดยทําการสกัดสารจาก
สวนประกอบของบัวหลวงไดแก เกสร ฝกออน และกลีบดอก โดยวิธีการหมักดวย 
เอทานอล วิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ ไดแก ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด แทนนิน
ทั้งหมด และฟวาโวนอยดทั้งหมดดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล สเปกโทรสโกป 
และทําการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบบัวหลวงดวยวิธี ดีพีพีเฮช 
ผลการวิจัยพบวา  

1. สารสกัดหยาบบัวหลวง พบสารพฤกษเคมี 5 กลุม คือ ฟลาโวนอยด คูมา
ริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอรปนอยดสารสกัดหยาบกลีบดอกของบัวหลวง  
มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 156.660±0.56 mgGAE/g รองลงมา ฝกออน 
และเกสร 90.728±0.09 และ 76.364±0.46  mgGAE/g ตามลําดับ สารสกัดหยาบ
เอทานอลจากกลีบดอกมีปริมาณแทนนินท้ังหมดสูงสุดเทากับ 844.255±0.07 
mgTAE/g รองลงมาฝกออนและเกสรดอกบัว เท ากั บ   500.356±0.94 และ 
83.383±0.49 mgTAE/g ตามลําดั บ  สารสกัดหยาบเอทานอลจากกลีบดอก  
มีปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดสูงสุดเทากับ 0.9198±0.49 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
รองลงมา ฝกออน และเกสร เทากับ  0.8672±0.67  และ 0.0695±0.56 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ  
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2. สารสกัดหยาบบัวหลวงท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงสุดคือ สารสกัดหยาบ
กลีบดอก โดยมีคา EC50 เทากับ 0.046±0.07 mg/mL รองลงมาคือ สารสกัดหยาบ
ฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมีคา EC50 เทากับ 0.104±0.08 และ 0.134±0.24  
mg/mL และมีคา IC50 มีค า IC50 สารสกัดหยาบกลีบดอก มีค า IC50 เท ากับ 
0.368±0.17 mg/mLรองลงมาคือสารสกัดหยาบฝกออน และสารสกัดหยาบเกสรมี
คา IC50 เทากับ 0.197±0.36 และ 0.153±0.22 mg/mLตามลําดับ 
คําสําคัญ: สารสกัดหยาบ, สารตานอนุมูลอิสระ, ปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด,  
               ปริมาณแทนนินทั้งหมด, บัวหลวง 
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อุปกรณเก็บฝุนตกและความเขมขนบริเวณ อําเภอโกรกพระ จงัหวัดนครสวรรค 
The Dust Fall Container and Concentration in 

Area of Krok Phra District, Nakhon Sawan Province  
 

สาธิต คิรีวรรณ, ปาจรีย ทองสนิท*  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*Corresponding Author E-mail: pajareet@nu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

            วิทยานิพนธเรื่อง อุปกรณเก็บฝุนตกและความเขมขน บริเวณอําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขมขนของฝุนตกจากบริเวณของ
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค การตรวจวัดปริมาณการตกสะสมของฝุนโดย 
Dust fall container หลักการ ฝุนตกเปนการเก็บตัวอยางมวลสาร โดยใชเทคนิค
เชิงกราวิเมตริก (Gravimetric) หรือการตกตะกอน (sedimentation) เปนการเก็บ
รวบรวมอนุภาคท่ีมีมวลเพียงพอท่ีจะตกออกจากบรรยากาศโดยแรงโนมถวงของโลก  
ในวิทยานิพนธนี้เก็บตัวอยาง จากจุดเก็บตัวอยางการตรวจวัดฝุนตกจากแหลงกําเนิด
ในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 จุด การเก็บตัวอยางของฝุนตก
จะใชวิธี Dust fall container ที่ออกแบบและอางอิงจากของกรมควบคุมมลพิษ  
ใชระยะเวลาในการเก็บตัวอยางระยะเเวลา 30 วัน ใชเวลาเก็บตัวอยางในชวงเดือน
มกราคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 รวมทั้งสิ้นจํานวน 20 ตัวอยาง ผลการวิจัย
พบวา ที่สถานีเก็บตัวอยางจุดเก็บตัวอยางที่ 8. โรงโมหินหนา อบต.นากลาง  จุดเก็บ
ตัวอยางที่ 9. โรงงานเผาอิฐมอญตําบลบางมะฝอ มีความเขมขนฝุนตก ที่ 1121.35 
ไมโครกรัมตอตารางเมตรตอวัน และ 1433.95 ไมโครกรัมตอตารางเมตรตอวัน 
ตามลําดับ ความเขมขนชองฝุนตกในเดือนกุมภาพันธ เกินมาตรฐานฝุนตกที่ 133 
ไมโครกรัมตอตารางเมตรตอวัน 
คําสําคัญ: ฝุนตก, อุปกรณฝุนตก, จังหวัดนครสวรรค 
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การพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะและการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เอื้อตอสังคมผูสูงวัย ภายใตบริบทพื้นท่ีชายแดนใต  

กรณีเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 
Model Development for Public Service and Environmental 

Management of Contributes the Aging Society in Southern Border 
Area: Case Study of Yala City Municipality, Yala Province 

 

วารินทร ศรีพงษพันธุกุล*, นิธิ พลไชย, ศิริลักษณ คัมภิรานนท,  
สุปรีญา นุนเกลี้ยง, มาหามะซอร ีมาโซ 

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
*Corresponding Author E-mail: warin.s@yru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) ประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอม 
ที่เอ้ือตอสังคมผูสูงวัย และ (2) ศึกษาความตองการบริการสาธารณะที่เอื้อตอสังคม 
ผูสูงวัย โดยใชกลุมตัวอยางคือ ผูสูงวัยหรือตัวแทนสมาชิกในครอบครัวที่มีผูสูงวัย 
จํานวน 400 ตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน กําหนดกลุมตัวอยาง 
ตามชุมชน จํานวน 10 ชุมชน และเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คารอยละ และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนวิจัยเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะ  

ผลการศึกษาพบวา การประเมินบริการสาธารณะและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอสังคมผูสูงวัยเทศบาลนครยะลามีทรัพยากรสนับสนุนคือ เจาหนาที่ดูแลและจัด
กิจกรรมใหกับผูสูงวัย  มีการประชาสัมพันธและรวมกลุม เพ่ือจัดกิจกรรมสําหรับผูสูง
วัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 (จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) สภาพแวดลอมสวนบุคคล 
มีที่พักอาศัยเปนบานชั้นเดียว รอยละ 64.2 การนอนพักจะนอนบนเตียง รอยละ 82.0  
หองนํ้าหองสวมเปนแบบโถน่ังชักโครก/ราดน้ํา รอยละ 75.0 สวนอุปกรณสําหรับ 
ยึดเกาะภายในบานสวนใหญเปนราวบันได รอยละ  87.9 รองลงมาเปนราวในหองน้ํา 
รอยละ 41.9 สภาพปญหาดานชีวิตความเปนอยูของสังคมผูสูงวัยเปนวัยที่มีภาระ
หนี้สินสวนตัว รอยละ 41.3 ปญหาดานสิ่งแวดลอมสวนใหญเปนขยะมูลฝอยทั่วไป 
รอยละ 18.5 รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ/ฝุนละออง/หมอกควัน รอยละ 18.0 
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ความตองการดานการจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสําหรับการดํารงชีพของสังคม 
ผูสูงวัยมีความตองการชองทางพิเศษใหบริการสําหรับผูสูงวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.41 
รองลงมาคือ สิทธิพิ เศษ ดานการลดหยอนคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล/
สถานพยาบาลของภาคเอกชนในกรณีฉุกเฉิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.45 สวนแนวทางการ
จัดสภาพแวดลอมและพัฒนารูปแบบบริการสาธารณะท่ีเอื้อตอสังคมผูสูงวัยในเขต
เมืองภายใตบริบทพ้ืนที่ชายแดนใต พบวา ควรมีการพัฒนาในรูปแบบของพ้ืนที่ภายใน
ชุมชนใหเปนแหลงศูนยรวมของการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของผูสูงวัย เพ่ือใช
เปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกันภายในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมในรูปแบบ
ของการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือใชเปนพื้นที่สําหรับการออกกําลัง
กายและเปนพ้ืนท่ีพักผอนของผูสูงวัย และการจัดสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยเอ้ือตอ
การดํารงชีพของสังคมผูสูงวัย  
คําสําคัญ: การพัฒนา, รูปแบบริการสาธารณะ, การจัดสภาพแวดลอม 
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เมล็ดทุเรียนพนัธุชะนีทอด 
Chanee-Durian Seeds Chips 

 

นฤมล อภินนัทสวัสดิ์*, ประพิมพร วัณณฤกขษศ,  
ภัทราวดี ศิริอาํนวยลาภ, เบญญาลักษณ ศุภพิชญนาม 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
*Corresponding Author E-mail: narumon.a@rbru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยเรื่องเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการตมเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด
และเพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 
โดยกําหนดระยะเวลาในการตมเมล็ดทุเรียนกอนนํามาทอดท่ี 11, 12, 13, 14 และ 
15 นาที นําผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอดท่ีไดมาประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสดานสี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยนักศึกษาหลักสูตร 
คหกรรมศาสตรท่ีมีความรูดานอาหารจํานวน 30 คน ทําการทดสอบดวยวิธีการให
คะแนนความชอบ 1 – 9 (9 Point hedonic Scale) พบวา ผูทดสอบใหคะแนนเฉลี่ย
ทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนีทอด 
ทีร่ะยะเวลาตม 11 นาทีมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 7.86 คะแนน อยูในระดับ
ชอบมาก นําผลิตภัณฑที่มาทดสอบการยอมรับของผูบริโภคทั่วไป จํานวน 100 คน 
ทําการทดสอบดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 1-5 (Point hedonic Scale) พบวา 
ผูบริโภคใหการยอมรับดานเน้ือสัมผัสมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.37 คะแนน 
ดานความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.24 คะแนน โดยอยูในระดับความชอบ
เดียวกันคือ ชอบมากที่สุด และผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑเมล็ดทุเรียนพันธุชะนี
ทอดรอยละ 95 ของผูบริโภค  
คําสําคัญ:  เมล็ดทุเรียนพันธุชะนี, เมล็ดทุเรียนทอด, การตม 
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การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูออนไลน 
ขนมไทยไกลหวานดวยรหัสคิวอาร 

Web Page Development for Knowledge Management of 
Kanom Thai Klai Wan Online Learning Center Utilizing QR Code 

 

สุวรรณ  อาจคงหาญ, สุนันทา คะเนนอก* 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

*Corresponding Author E-mail: suwan@aru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บเพจเพื่อการจัดการองคความรู
ของศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวานดวยรหัสคิวอาร และศึกษาความ 
พึงพอใจของผูใชบริการ โดยผูวิจัยใชแบบประมินความพึงพอใจดานการออกแบบ 
เว็บเพจ ดานการใชงานระบบ ดานเนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทย วิเคราะหคาเฉลี่ยและ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูทดสอบ จํานวน 30 คน กอนนําเผยแพร และผูใชบริการ
ประเมินผลจํานวน 100 คน การวิจัยพบวา เว็บเพจมีการแสดงผลรหัสคิวอาร  
ขนมไทยไกลหวาน ประกอบดวย หนาจอหลัก รายการรหัสคิวอาร และขอมูลความรู 
จํานวน 20 รายการ ผูทดสอบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(4.76±0.42) ความพึงพอใจในดานการออกแบบเว็บเพจ (4.78±0.47) ดานการใชงาน
ระบบ (4.72±0.42) ดานเนื้อหาเก่ียวกับขนมไทย (4.75±0.45) ตามลําดับ ในสวน
ของผูใชบริการ พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากทีสุ่ด (4.75±0.49) 
โดยในดานการออกแบบเว็บเพจ (4.78±0.47) ดานการใชงานระบบ (4.72±0.42) 
ดานเนื้อหาเกี่ยวกับขนมไทย (4.75±0.45) ตามลําดับ ระบบสามารถสแกนรหัส 
คิวอาร เพ่ือเขาถึงขอมูลความรู มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ิม ลบแกไข ขอมูลได
อยางดี การออกแบบสวยงามนาดึงดูดและระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, การจัดการองคความรู,  
             ศูนยการเรียนรูออนไลนขนมไทยไกลหวาน 
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การประเมินผลลัพธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 
ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก 

Evaluation the outcome of Operation Long -term Care for the 
Dependent Elderly in the Area 2, Phitsanulok 

 

ปภาดา ชมภูนิตย*, ศิลปชยั ฝนพะยอม, ฐิติพร แสงพลอย,  
วัชระ เก๋ียนตะ, พิมพนิภา บุญประเสริฐ 

วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
*Corresponding Author E-mail: Paphadar.c@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยประเมินผลในครั้งนี้ใชแบบจําลองซิปป มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ผลลัพธการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุมตัวอยางเลือกโดยเจาะจง
ประกอบดวย 1) ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ ผูบริหารของหนวย
บริการสาธารณสุข จํานวน 58 คน  2) ผูดูแลผูสูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง จํานวน 116 คน   
3) ผูจัดการรายกรณี จํานวน 58 คน 4) ตัวแทน /ญาติผูสูงอายุที่ไดรับการดูแล 
จํานวน 58 คน และกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมและสัมภาษณ เชิงลึกจาก
สาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาก 5 จังหวัดๆ ละ 1 อําเภอๆ ละ 2 
แหง เปนเทศบาล 1 และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง รวม 10 แหง เก็บขอมูล
โดยการใชแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับ
ขอมูลเชิงคณุภาพใชการวิเคราะหเชงิเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบวา (1) ดานบริบท การดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาวระยะยาว มีนโยบายการดําเนินงาน และใหความสําคัญตอการ
ดูแลผูท่ีมีภาวะพึ่งพิงอยูในระดับมาก (2) ดานปจจัยนําเขาพบวา การจัดระบบการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาวในพ้ืนท่ีเขต 2 พิษณุโลก อยูในระดับปานกลาง (3) ดาน
กระบวนการ พบวา การจัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ในพื้นท่ี
เขต 2 พิษณุโลกอยูในระดับมาก (4) ดานผลผลิต พบวา การจัดระบบการดูแล
ผูสูงอายุ ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว ในพ้ืนที่ เขต 2 พิษณุ โลก อยู ในระดับมาก  
ขอเสนอแนะ ควรมีการตัวช้ีวัดของการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวและ 
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แผนการดําเนินงานของการดําเนินงานในทุกภาคสวนใหมีความชัดเจน ในการนําไปสู
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันผูบริหาร ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังผูดูแลโดยเฉพาะ 
ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ และควรมีการเพ่ิมขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน ควร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ สําหรับการจัดบริการดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให
มากข้ึนกวาเดิม และควรมีการจัดทําแนวทางการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแบบใหม   
คําสําคัญ: การประเมินผล, การดาํเนินงาน, ผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
139 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอผลงานวิจัย 
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รถเข็นขนสงผลไมดวยพลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิสาหกิจชมุชนบานทาศาลา             

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี
Electric Fruit Trolley for Baan Tha Sala Community Enterprises,                 

Tha Mai District, Chanthaburi Province 
 

กฤษณะ จันทสิทธิ์*, คมสัน มุยสี, ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
*Corresponding Author E-mail: kritsana.c@rbru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสรางรถเข็นขนสงผลไมดวย
พลังงานไฟฟา สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
โดยมีขนาดความสูง ความกวางและความลึก เทากับ 42, 21 และ 32 นิ้ว ตามลําดับ 
และมีขนาดของลอหนาและลอหลัง เทากับ 2.5 และ 9.0 น้ิว ตามลําดับเชนกัน  
มีระยะกราวด เคลียรแรนซ เทากับ 0.5 นิ้ ว ใชรอกสลิงไฟฟาขนาด 12 โวลท 
กําลังไฟฟา 700 วัตต เปนอุปกรณยกขึ้น-ลง และใชแบตเตอรี่ลิเทียมชนิด 12 โวลท 
45 แอมปแปร เปนแหลงจายไฟใหกับรอกสลิงไฟฟา สามารถยกลังผลไมแบบทับซอน
ไดจํานวน 3 ลัง เฉลี่ยน้ําหนักลังละ 30 กิโลกรัม มีระยะเลื่อนขึ้นไดสูงสุดเทากับ 26 
นิ้ว (ความสูงกระบะรถบรรทุก) มีระยะเลื่อนลงต่ําสุดเทากับ 2.5 น้ิว สามารถรับ
น้ําหนักไดสูงสุดเทากับ 200 กิโลกรัม มีระยะเวลาในการทํางานตอการชารจประจุ
หนึ่งครั้ง เทากับ 4 ชั่วโมง และใชเวลาในการชารจประจุใหเต็มหนึ่งครั้งเทากับ 8 
ชั่วโมง คาไฟฟาตอการชารจประจุหนึ่งครั้งเทากับ 8.23 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน
เทากับ 6 เดือน  
คําสําคัญ: รถเข็นขนสงผลไม, รถยกของระบบไฟฟา 
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ศึกษาตนทุนโลจิสติกสและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ของเกษตรกรผูปลูกลําไยในเขตอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุร ี

A Study of Logistics Costs and the Development of Application for 
Longan Farmers in Pong Nam Ron District, Chanthaburi Province 

 

ศศนิภา บุญพิทักษ*, ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร, ภัสสร บุญพิทกัษ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
*Corresponding Author E-mail: sasinapa.b@rbru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิเคราะหโครงสรางตนทุนโลจิสติกส และกิจกรรมโลจิสติกสที่เกิดขึ้น  
ในกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย ในเขตอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยนําระบบ
ตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) มาวิเคราะหหาตนทุนกิจกรรม       
โลจิสติกสนั้น พบวา กิจกรรมโลจิสติกสท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 7 กิจกรรม ประกอบดวย 
การจัดซื้อ การบริหารสินคาคงคลัง การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ การเคลื่อนยายวัสด ุ
การขนสง การติดตอสื่อสารทางดานโลจิสติกส คลังสินคาและการจัดเก็บ โดยนําไปสู
การเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกร
ผูปลูกลําไย พบวา กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษา
ตนทุนและกิจกรรมโลจิสติกส 2) การออกแบบระบบ 3) ลงมือพัฒนา และ 4) การ
ทดสอบ ดังนั้นประโยชนที่จะไดรับจากแนวทางการพัฒนาการพัฒนาแอปพลิเคชัน  
1) ไดแอปพลิเคชันการเก็บตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกลําไย 2) ไดตนทุน 
โลจิสติกสของเกษตรกรในทุกๆป เพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
หรือนักวิจัย เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุนทางดานโลจิสติกสใหกับเกษตรกร  
3) สามารถจัดทําคาเปรียบเทียบตนทุนยอนหลังในแตละปเพ่ือวัดประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุนโลจิสติกสตอไป  
คําสําคัญ: ตนทุนโลจสิติกส, จันทบุรี, แอปพลิเคชัน, ลําไย, ตนทุนฐานกิจกรรม 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราํไพพรรณี ครั้งที่ 15 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 117 ป  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
142 

จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีจังหวดัจันทบุร ี

การพัฒนาโครงขายสถานะแบบสะทอนในการควบคุมแรงของหุนยนตเดลตา 
Development of Echo State Network to Control Force  

in Delta Robots 
 

สิรินทร สายน้าํใส*, วัชรินทร โพธิ์เงิน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*Corresponding Author E-mail: s6102017810060@email.kmutnb.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การพัฒนาโครงขายสถานะแบบสะทอน (Echo State Network - ESN)  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาไปสูการประยุกตใชกับตัวควบคุมแรงในการ
ทํางานของหุนยนตเดลตาแบบ 3 แกน เนื่องดวยหุนยนตไดมีการนํามาใชในการ
ทํางานรวมกับมนุษยมากขึ้น ทั้งในดานอุตสาหกรรมหรือทางการแพทย ซึ่งมี
กระบวนการทํางานท่ีมีความยุงยากซับซอน แตก็ยังตองการความแมนยํา รวดเร็ว 
และปลอดภัย ผู วิจัยจึงเล็งเห็นวาการควบคุมแรงน้ันเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของ
กระบวนการทํางานจึงไดศึกษาพัฒนา โครงขายสถานะแบบสะทอนเพ่ือประยุกตใช
กับตัวควบคุมแรงในการทํางานของหุนยนตเดลตา โดยผลการดําเนินการวิจัยพบวาตัว
ควบคุมแบบโครงขายสถานะแบบสะทอน มีประสิทธิภาพที่ดีกวาเมื่อเทียบกับตัว
ควบคุมแบบ ANFIS และตัวควบคุมแบบ LSTM โดยอางอิงผลการการจําลอง
พยากรณซึ่งมีผลวา ตัวควบคุมแบบ ESN มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 9.85E-08  ใชเวลา
ในการ Train เฉลี่ย 0.075 วินาที, ตัวควบคุมแบบ ANFIS มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 
2.18E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย 28.683 วินาที และตัวควบคุมแบบ LSTM มีคา
ความผิดพลาดเฉลี่ย 8.04E-02 ใชเวลาในการ Train เฉลี่ย269.967วินาที ซึ่งได
สอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ 
คําสําคัญ: โครงขายสถานะแบบสะทอน, การควบคุมแรง, หุนยนตเดลตา 
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การศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจนัทบูร จังหวัดจันทบุรี 
The Study of Solid Waste Bin in Chanthaboon Waterfront 

Community, Chanthaburi Province 
 

ปรัชภรณ เศรษฐเสถียร*, กฤตยิา เกิดผล, พงศธร จันทรตรี, วิทวัส สิงสังข 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ เพื่อศึกษาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุร ี 
โดยทําการศึกษากลุมประชากรแบงออกเปน 2 กลุมไดแก ผูประกอบการในชุมชน
ริมน้ําจันทบูร และนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการในชุมชนริมน้ําจันทบูร ในการเก็บขอมูล
จากผูประกอบการ จํานวน 37 ราย ทําการเก็บขอมูลของความตองการจาก
ผูประกอบการมาจัดเรียงถอยคําใหม ผลจากการเก็บขอมูลผูประกอบการ พบวา 
มีความตองการหลักท่ีเก่ียวของกับถังขยะมูลฝอย ไดแก ตองการที่สําหรับแยกน้ําแข็ง
และน้ํา ตองการความกะทัดรัด ถังขยะสามารถเก็บกลิ่น และมีสีสันที่เขากับชุมชน 
เปนตน จากขอมูลนี้จึงสามารถแบงลักษณะของถังขยะมูลฝอยออกเปน 3 ดานหลัก 
ไดแก ดานการใชงาน ดานรูปลักษณ และดานคุณภาพ นอกจากนี้จากการรวบรวม
ขอมูลนักทองเที่ยวจแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวไดขอมูลความตองการถังขยะ 
มูลฝอย พบวา ความตองการของนักทองเที่ยวและผูประกอบการในรูปแบบของ 
ถังขยะใหความสําคัญเปนอันดับที่ 1 คือ ดานคุณภาพ (X = 4.56) โดยเนนไปที่เรื่อง
ของความทนทาน อันดับที่ 2 ดานการใชงาน (X =3.61) โดยเนนไปท่ีเรื่องของมีที่
สําหรับแยกน้ําแข็งและ อันดับท่ี 3 ก็คือ ดานรูปลักษณ (X =3.57) จะเนนไปที่เรื่อง
ของสีสันท่ีเขากับชุมชน ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนําเอาไปพัฒนาถังขยะไดตอไป 
คําสําคัญ: ถังขยะมูลฝอย, จันทบุรี, ผูประกอบการ, นักทองเที่ยว 
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การศึกษาคุณสมบัติของไฟเบอรกลาสท่ีนําวัสดุเหลือใช 
ทางการเกษตรมาเปนสวนผสม 

A Study of Properties of Fiberglass Mixed  with Natural Fiber from 
Agricultural Wastes 

 

วสันต วิเวโก, อนุรักษ รอดบาํรุง*, เบญจมาศ เนติวรรักษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
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บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติการตานทานแรงดึง 
ในไฟเบอรกลาสผสมน้ํายางพาราขน และเสนใยจากเปลือกทุเรียน โดยใชน้ํายาง 
พาราขน เรซิ่น สารลดแรงตงึผิว ตัวทําแข็ง ตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ 10:100:10:0.2:0.2 
ตามลําดับ และใชอัตราสวนของใยแกวและเสนใยจากเปลือกทุเรียน 5 สัดสวน คือ 
600:0, 550:50, 500:100, 450:150, 400:200 กรัม โดยทําการผสมและข้ึนรูป เพื่อ
ทดสอบคุณสมบัติการตานทานแรงดึง ผลทดสอบพบวา สัดสวนใยแกวตอเสนใยจาก
เปลือกทุเรียน 550:50 ทําใหไฟเบอรกลาสมีคาความตานทานแรงดึงมากที่สุด  
คาความตานทานแรงดึงเฉลี่ย 6.54 เมกะปาสคาล และคามอดูลัสของยัง มีคาสูงที่สุด
ที่สัดสวน 450:150 ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่ 968.82 เมกะปาสคาล จะเห็นไดวาเสนใยจาก
เปลือกทุเรียนสงผลใหคาโมดูลัสของความยืดหยุนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนเสนใย
ธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัตินุมและเหนียว สามารถนํามาใชเปนวัสดุทดแทนในวัสดุผสม
ของการทําไฟเบอรกลาส ที่มีตนทุนสูงไดตอไป 
คําสําคัญ: ไฟเบอรกลาส, เสนใยเปลือกทุเรียน, ยางพารา,  
             คุณสมบัติการตานทานแรงดงึ 
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การออกแบบและสรางเครื่องบดอัดเชื้อเพลิงแทงชีวมวลจากขยะชุมชน 
Design and Build of a Granulator and Press Machine for Production 

of Biomass Fuel Briquettes from Municipal Solid Waste 
 

ภักดี สทิธิฤทธิ์กวิน*, สมชาย แสงนวล, กิตติคม นนทประสาท, วิชัย สินจักร 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยเชยีงราย  
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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาพัฒนาออกแบบเครื่องอัดเช้ือเพลิงแทงจากเครื่องบดอเนกประสงค
และหาสวนผสมเช้ือแพลิงอัดแทงจากขยะชีวมวลที่เหมาะสมสําหรับผลิตเปนเชื้อแทง 
โดยใชวัตถุดิบทั้งหมด 3 ชนิด คือ เปลือกทุเรียน ผักตบชวา และเศษอาหารใน
ครัวเรือนนํามาบดยอยและอัดใหเปนเชื้อเพลิงแทงท่ีออกแบบสรางขึ้นมา จากแนวคิด
เครื่องบดที่สามารถเปนตัวอัดแทงเช้ือเพลิงไดดวยโดยทดลองใชสูตรผสมทั้งหมด  
4 สูตร คือ เปลือกทุเรียนบด: ผักตบชวาบด: เศษผักบด: แปงมัน: น้ําสะอาด ตามสูตร
ตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นมา แลวนําไปทดสอบคุณสมบัติดานตางๆ จากการออกแบบและ
สรางเครื่องบดและอัดเช้ือเพลิงแทงพบวาเครือ่งสามารถใชงานบดละเอียดวัสดุที่นํามา
ทดลองไดดีทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนสามารถบดไดถึง 2-5 mm. และได
ปริมาณโดยเฉลี่ยสามารถบดไดถึง 80 kg/hr ในความเร็วที่ 1400 rpm และในสวน
การอัดเชื้อเพลิงแทงชีวมวล ก็สามารถทํางานไดดีดวยเชนกันโดยทุกสูตรอัดตัวเปน
แทงมีความหนาแนนสูงไมแตกหัก  สวนผสมที่เหมาะสมที่สุดในการทําเปนเชื้อเพลิง
แทงคือสูตรที่ 1 เนื่องจากเปนสูตรที่ใหความรอนที่มากและมีปริมาณความช้ืนท่ีกวา
สูตรอ่ืนๆ การหดตัวหลังไลความช้ืนประมาณ 3.75 % และมีคาความรอนถึง 34.7 kJ 
มีสวนผสมดังนี้ เปลือกทุเรียนบด:ผักตบชวาบด:เศษผักบด:แปงมัน:น้ําสะอาด (1 kg : 
2 kg : 0.5 kg : 0.25 liter)  
คําสําคัญ: เครื่องบดอัด, เชื้อเพลิงแทง, ชีวมวล, ขยะชุมชน 
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การพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมปีฏิสัมพนัธ 
เร่ือง การจําลองการทํางานของชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย  

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
Development of Interactive 2 D Augmented Reality Instruction 

Media to Teach the OSI Model  Network Architecture Using 
Blended Learning 

 

วิทวัส  สขุชีพ* 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร 
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บทคัดยอ 
 

  การเรียนการสอนในรายวิชานี้รูปแบบเดิมคือการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
และใหดูรูปภาพในหนังสือ จึงอาจจะทําใหไมนาสนและไมเขาใจ งานวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบ 
มีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการทํางานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสรางที่
พัฒนาขึ้น โดยกลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองการวิจัยในครั้งนี้ เปนอาจารยที่สอนใน
รายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอาจารยจะนําสื่อการสอนนี้ไปชวยสอนเสริม
ในรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกันและเกิดการปฏิสัมพันธในรายวิชา  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ
แบบมีปฏิสัมพันธ เรื่อง การจําลองการงานของช้ันสถาปตยกรรมเครือขาย OSI 
Model ท่ีพัฒนาข้ึน 2) ประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีสรางข้ึน อยู ในระดับดี 
สามารถไปใชในการเรียนการสอนเสริมในรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรได 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิต,ิ สื่อการสอนแบบมีปฏิสมัพันธ,  
             ชั้นสถาปตยกรรมเครือขาย OSI Model, การเรียนรูแบบผสมผสาน 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 
The Development of Applications for a tent site of  

Phuket Phang Nga and Krabi Province 
 

ศุภกรณ รตันะ* ภูรทิรัพย เดชพิพัฒนประชา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
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บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเต็นท
ของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ บนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฎิบัติการแอนดรอยด 
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกางเตน็ทของจังหวัดภูเก็ต พังงา 
และกระบี่  
  ผลการวิจัยพบวา 1) แอปพลิเคชันมีความสามารถ ในการคนหาขอมูล
สถานท่ีทองเที่ยว สามารถแสดงขอมูลสถานที่ ระบุตําแหนงปจจุบันของผูใชงาน 
แสดงตําแหนงท่ีตั้ง แนะนําเสนทาง โดยผูใชงานสามารถเชื่อมตอแผนที่เพ่ือนําทางไป
ยังสถานที่จุดกางเต็นทได 2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคนหาจุดกาง
เต็นทของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.26 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน, จุดการเตน็ท, อุปกรณเคลื่อนที,่ แอนดรอยด 
 


