บทคัดย่อAbstract

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า”
ครั้งที่ 4

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อให้คณาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มี
โอกาสน าเสนอผลงานทางวิจั ย ภายใต้ ค วามร่ว มมื อระหว่างหน่ ว ยงานภายใน ได้แ ก่ สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และความร่ ว มมื อ จากสถาบั น ทางการศึ ก ษาต่ างๆ ในระดั บ อุด มศึ ก ษา ได้ แ ก่ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกร ะบั ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ สมาคมส่งเสริมการวิจัย และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)
สาหรับในปี พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม Online
เนื้ อ หาในเล่ ม ประกอบด้ ว ย บทคั ด ย่ อ ของงานวิจั ย ตามกลุ่ ม สาขา 5 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย 1)การศึก ษา 2)
มนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3)วิท ยาการจัดการและบริห ารธุรกิจ 4)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5)วิจัยสถาบัน
ของผู้ ส นใจในการเข้าร่ว มการน าเสนอผลงานวิจั ย ทั้ งในรูป แบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะผู้ จั ดงานหวังเป็ น อย่างยิ่ งว่า การจัดประชุมวิช าการระดับ ชาติในครั้งนี้จะเป็น อีกเวทีเพื่ อเปิดโอกาสให้
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็น
เครือข่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสามารถนาองค์ความรู้ที่ไปประยุ กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
สังคมและประเทศชาติสืบไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ธันวาคม 2564

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
บทคัดย่อกำรนำเสนอผลงำน
1.สำขำกำรศึกษำ (ED)
แบบบรรยาย (Oral Presentation)
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
2.สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS)
แบบบรรยาย (Oral Presentation)
3.สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB)
แบบบรรยาย (Oral Presentation)
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4.สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)
แบบบรรยาย (Oral Presentation)
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
5.สำขำวิจัยสถำบัน (IR)
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

หน้ำ
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1-18
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53-57
58-70
71-101
102-116
117-119

สำรบัญ
กำรนำเสนอผลงำน แบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
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สำขำกำรศึกษำ (ED)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการแต่งคาประพันธ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
ยศชวิน กุลด้วง
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองโต้ตอบเสมือนจริง สาหรับการสอนพื้นฐาน
ED102
ไฟฟ้ากระแสตรง
ธณภณ ธำรงคุณำนัน และ ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการเรียน
ED103
วิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พินิจนันท์ เนื่องจำกอวน
การพัฒนาวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง
ED104
ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ดวงพร ไม้ประเสริฐ และ เพชรรัตน์ อินเฉลียว
ED101

ED105

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธกี ารสอนแบบนิรนัย
ร่วมกับเทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

หน้า
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ธนฤทธิ์ ไกรทอง และ วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
ED106 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
กมลชนก แบนจันถำ
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการไม่ตัดสินคน
ED107
จากภายนอกของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปนัดดำ ใจบุญลือ กัมปนำท คูศิริรัตน์ และ ดนุพล พรมลำ
การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้ง
ED108
สาหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกรำช วรสมุทรปรำกำร และ ธนวิทย์ เจ้ำกลดี
การดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครอง
ED109
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ผุสดี อินทร์ผำย เฉลิมชัย หำญกล้ำ และ ภัสยกร เลำสวัสดิกุล
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สำรบัญ
กำรนำเสนอผลงำน แบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
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สำขำกำรศึกษำ (ED)

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
สถำพร เข็มพันธ์ และ ชัชจริยำ ใบลี
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ED111
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
ศิริพร วรรธนำศรี และ ลัดดำวรรณ ณ ระนอง
ED110

การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จานวนเชิงซ้อน ของ
ED112 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้
คาถามระดับสูง
ปิติภัทร แสงสวัสดิ์ และ ปวริศ นันทรัตน์กุล
ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข)
ED113 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
พัชรำภร พูลบุญ
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นาของนักเรียน
ED114 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานคร
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จิตรำนันท์ จันทิมำ และ นิธิพัฒน์ เมฆขจร
15

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียน
ED116 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวกการลบทศนิยมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

16
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ณัฐพล ชุ่มโชคดี และ อัจฉรำพรรณ กันสุยะ
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสาหรับห้องเรียนใน
ED117 ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม จังหวัด
นครราชสีมา
นิรันดร์ เนตรภักดี

17

17

การพัฒนาความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนโดยใช้รูปแบบโมเดลแอดดี้
ED118 ของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

18

วริสรำ จุ้ยดอนกลอย และพัชนี บุญรัศมี

สำรบัญ
กำรนำเสนอผลงำน แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
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สำขำกำรศึกษำ (ED)

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
ED119 คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า
20

ปิยะธิดำ ทองอร่ำม และ รวิวรรณ สุวำนิช
2

การศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
ED120 วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

21

วิชชุดำ พลยำงนอก และ วรวุฒิ รักญำติ
3

ED121

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22

ปำรณีย์ ขำวเจริญ
4

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุที่มีผล
ED122 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จังหวัดนครปฐม

23

รุ่งนภำ นิลรักษำ
5

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน ต่อผลสัมฤทธิ์
ED123
ทางการเรียน ความรู้และทัศนคติต่อการทาบัญชีครัวเรือนสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

24

ดวงจันทร์ สุขวิชัย
6

การใช้บทเรียนวิดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการใช้
ED124 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องโปรแกรมการตกแต่งภาพ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ดวงจันทร์ สุขวิชัย
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สำรบัญ
กำรนำเสนอผลงำน แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
7
8
9
10

สำขำกำรศึกษำ (ED)

การศึกษาวิธีการเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในภาวะวิกฤติโควิด-19
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
วรวรรณ บุญโญ และ ณิชำ สุริยำกำนนท์
ED126 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัยในชั้นเรียน
อมรรัตน์ สนั่นเสียง
ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19 ของครูโรงเรียน
ED127
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ศิริพล แสนบุญส่ง และ นิป เอมรัฐ
ED128 ผลการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
สมกมล กำญจนพิบูลย์
ED125
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11

ผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการ
ED129 สอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

30

12

ภัธภร หลั่งประยูร และ เจริญ แสนภักดี
ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น
ED130
รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ธำนี ชูกำเนิด และ นิป เอมรัฐ
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กำรนำเสนอผลงำน แบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
1

2

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ปกำศิต เจิมรอด
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการกาหนดนโยบายส่งเสริม
HS202
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
อิสมำแอล เจะเล็ง
HS201

3

HS203

4

HS204

5

HS205

6

HS206

7

HS207

8

HS208

9

HS209

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ณัฏฐำ เลิศปัญญำวิวัฒน์ เกษตรชัย และหีม และ กำนดำ จันทร์แย้ม
ความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างผลงานพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
วิชลดำ รอดแก้ว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นตาล
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
จิตตำนันท์ มีทิศ พัทธ์ธีรำ ผัดวงศ์ และ สุธินี ธีรำนุตร์
การตั้งชื่อภาษาจีนสาหรับผู้เรียนชาวไทยของครูที่สอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี และ ขวัญดำว มำอยู่
แนวโน้มนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย ในปี 2553-2563
ชุติมำ ภู่ทอง ปำรดำ รัตนภิญโญภำส และ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญำเร็ว ทองเปลว
การพัฒนารูปทรงและการตกแต่งพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผาบางคู้เพื่อผลิตเป็นสินค้า
ชุมขน กรณีศึกษา : ชุมชนบางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ..ลพบุรี
พลวัฒน์ เกิดศิริ และ ไกรฤกษ์ ยี่เฮง
การแปลคาเรียกขานและการเล่นคาพ้องของนักแปลแฟนซับ และการทดสอบการรับรู้
ของผู้ชม: กรณีศึกษาละครบุพเพสันนิวาส
ชนกพร ปำนรสทิพย์
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กำรนำเสนอผลงำน แบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
10

11

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS)

หลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยกับการเรียนรู้ใหม่ของศิลปินในเมืองยอกยาการ์
HS210 ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่แดน
ชวากลาง
พสชนันทร์ พันธรรม
การวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามแนวทางครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดหลักมหาสติ
HS211
ปัฏฐาน 4
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สรัญญำ โชติรัตน์ วัชรี เลขะวิพัฒน์ วิลำสีนี บุญธรรม และ พระครูสังฆรักษ์บุญ
เสริม กิตฺติวณฺโณ (บุญเสริม ศรีทำ)
12

HS212 การออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน

44

ณัฐธิดำ จงรักษ์ ธัชพรรณ เหมือนกรุง และ สุชำวดี อุ่นเกตุ
13

HS213

การออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปร
รูป ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

45

นิรุตติ์ ชัยโชค ปำนฉัตร อำกำรักษ์ และ กัสมำ กำซ้อน
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ประกอบการผลิตและ
จาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

14

HS214

15

ธนภัทร กันทำวงศ์ กัสมำ กำซ้อน และ เอกชัย อุตสำหะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม
HS215
จังหวัดนครปฐม
บรรพต กิติสุนทร และ พีรพล วงษ์ทอง

47

16

HS216

การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์การสร้างความหมายของวุฒิการศึกษาในเพลง
ลูกทุ่ง
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วิภำวี ฝ้ำยเทศ
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กำรนำเสนอผลงำน แบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
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HS217

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (HS)
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สิริพร ทิชำชำติ และ ศิรินันท์ นุยภูเขียว
18

19
20

HS218

ผลกระทบและการปรับตัวของกิจการที่เน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ณพวัฒน์ ยงยืน ชุติกำญจน์ มนันธิรโชค และ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญำเร็ว ทองเปลว
HS219 ธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กัมปนำท บัวเจริญ และ ฟำรุก ขันรำม
HS220 การวิเคราะห์ภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา
กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค สุนันทำ ศิริสุมทุม นิมิตร ส้มสุด
จงกล เก็ตมะยูร และ อรรถวุฒิ มุขมำ
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กำรนำเสนอผลงำน แบบบรรยำย (Oral Presentation)
ลาดับ รหัส
ที่ บทความ
1

2

3

4

สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB)

การคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อกาหนดราคาก่อนขายผ่านแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา :
ร้านตาจัดจ้านในย่านนี้
สุจิตรำ ลำภทวี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีก
MB302
สมัยใหม่
ชำญชัย เมธำวิรุฬห์ และ สุดำรัตน์ เกลี้ยงสอำด
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตาบลสอง
MB304
พี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ และ ปัทมำ เกรัมย์
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรแสงจันทร์ภร
MB305
(เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่) อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เสำวลักษณ์ ชำติศรีสัมพันธ์
MB301
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2
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7

สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB)

การจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประพันธ์ พรผุดผ่อง และ แสงจิตต์ ไต่แสง
การทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
MB307
แอปพลิเคชั่น Food Delivery
อรวรรณ บุญทำ และ บรรดิษฐ พระประทำนพ
การบริหารจัดการระบบไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเขตพื้นที่ อาเภอบ้านหมี่
MB308
จังหวัดลพบุรี
ปฐมกช เนียมคำ และ แสงจิตต์ ไต่แสง
การศึกษากลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา
MB309
โลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมธำนันท์ สุขสำลี และ ภัทรนันท สุรชำตรี
MB306

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภำคภูมิ ด้วงมูล และ อำรมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อถังเก็บน้าดีร้านวัสดุก่อสร้าง
MB311
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศิริวรนุช ชัยช่วย และ แสงจิต ไต่แสง
การศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้าพื้นที่จังหวัด
MB312
พระนครศรีอยุธยา
ศุภฤกษ์ เทียรฤกษ์ และ อำรมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
MB310
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สำขำวิทยำกำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ (MB)

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้า
MB314 ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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วันวิสำ ธูปบูชำ และ อภิชำติ พำนสุวรรณ
9

MB315

10

MB316

การพัฒนาสวัสดิการ การทางานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรทิพย์ ดรุณวรรณ และ ภัทรนันท สุรชำตรี
คุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของกาลังพล ศูนย์
อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
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68

ณัตตยำ กุศลครอง และ ภัทรนันท สุรชำตรี
11

12

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชรีย์ กองกวี และ พัทธ์พสุตม์ สำธุนุวัฒน์
การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทยของกลุ่มผู้สูงอายุ
MB318
ตาบลลาไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมธำรัตน์ จันตะนี และ ภัทรำพร จันตะนี
MB317
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สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)
ผลประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสานึกการทิ้งขยะ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กัมปนำท คูศิริรัตน์ และ นุชรัตน์ นุชประยูร
การศึกษาการเพิ่มคุณภาพความร้อนของเครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โดยการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา
สรวิศ สอนสำรี กฤษฎำ อ้นอ้ำย เอกกฤษ แก้วเจริญ ธวัชชัย ไพรคำนำม
และ ศุภณัฐ ภัทรโรจน์สิริ
การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ามันในระดับครัวเรือน
พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ วัชรี รวยรืน่ ปุณยนุช สุขหิรัญ และ ปภัสรำ ทิพย์บรรพต
ประสิทธิผลของยาตารับประสะไพลในการรักษาอาการปวดประจาเดือนชนิดปฐมภูมิ
ดำรัตน์ กัลยำนันฑปรีชำ ปณิชำ จันทรำพำนิชกุล ธันยำรัตน์ วงศ์วนำนุรักษ์
จงดี แดงรัตน์ แม้นมำศ วรรณภูมิ สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร
และ ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
การศึกษาองค์ความรู้การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในอาเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี: กรณีศึกษาหมอเที่ยง ศรีทองคา
ชนกนันท์ ทองคำ ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ ภำนุพงษ์ พงษ์ชีวิน
สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร กำนติมำ โกแมน และ ศุภชัย ติยวรนันท์
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ST401

2

ST402

3

ST403

4

ST404

5

ST405

6

ST406

7

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้
ST407 สอดคล้อง ตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 กรณีศึกษา:
ระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

8
9
10

การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับอาการผิดสาแดงในอาเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม
หัตถพันธ์ วิปันโส ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร
ศุภชัย ติยวรนันท์ เปมิกำ ศิริบุญส่ง และ ภำนุพงษ์ พงษ์ชีวิน

วิเชษฐ ยิ้มละมัย และ กิตติศักดิ์ สมุทรธำรักษ์
ST408 การผลิตแผ่นยางปูพื้นจากน้ายางข้นเพื่อชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ดวงใจ รุ่งเรือง และ หฤทภัค อภิรัตน์
การสร้างชุดบาบัดน้าทิ้งในกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า เพื่อการนากลับมาใช้
ST409
ใหม่สาหรับครัวเรือน
ชะกำแก้ว สุดสีชัง นิรันดร์ สีนวล และ สุเมธ คำพรำว
ST410 สมบัติบางประการของกราฟคลีนบนริง Zp x Zq
อำณิตำ บุญสว่ำง ขจี จันทรขจร และ บวร คูหิรัญ
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สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรพื้นบ้านในการกาจัดลูกน้ายุงลายสวน
(Aedes albopictus)
สรญำ แสนมำโนช ชยำภำ สุระมิตร และ ณีอร กุลสำ
ST412 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับตรวจสอบสุขภาพของดินผ่านสมาร์ตโฟน
ธวัชชัย พรหมรัตน์ และ ดุษฏี คำบุญเรือง
การหาค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอโดย
ST413
โปรแกรมเทคเกอร์ สาหรับการทดลองเครื่องกลแอตวูด
ดุษฎี คำบุญเรือง
การวิเคราะห์เชิงสถิติของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และผลตอบแทนที่
ST414
คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
วรำฤทธิ์ พำนิชกิจโกศลกุล
ST411

ST415 การศึกษาสมบัติทางกลของคอนกรีตผสมร่วมหินเกล็ดเมื่อนามาแทนที่มวลรวมหยาบ
ธีรำพร หลวงแสง จรัล รัตนโชตินันท์ นัฏพล วัฒนมั่นคง แดน อุตรพงษ์ และ อร
รวิท ศุภสินธุ์
ST416 การสกัดโปรตีนในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อยางจากยางพาราสเตบิไลซ์สายพันธุ์ RRIM600
นีรนำรำ ปำนเด และ สุดำทิพย์ จันทร
การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ : กรณีศึกษาห้องชุบชิ้นงานโรเดียมสาหรับ
ST417
จิวเวอร์รี่
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วสุรัตน์ บุญเพ็ง อำนนท์ อุ้นวุ้น สุรวุฒิ ยอดรัก จงกล สังข์อ่วม สกุลรัตน์ สุทธิ
ประภำ และ ธำรทิพย์ ทองมี
18

ST418 การใช้ไข่น้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดและแห้ง
วันเพ็ญ แสงทองพินิจ วิภำ คงอิ่ม สิริลักษณ์ ทองเปลว และ สุธรรมำ พิสุทธิโสภณ

19

ST419

การสารวจสภาพต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินแบบ 2 มิติ ด้วยวิธีเวนเนอร์ : กรณีศึกษา
ชั้นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

89

90

นวภูมิ นำมไพร จรัล รัตนโชตินันท์ พิธำน ไพโรจน์ อรรถวิท ศุภสินธุ์
และ แดน อุตรพงษ์
20

ST420

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่านแอปพลิเคชันไลน์และระบบป้องกัน
การระเบิด
จงกล สังข์อ่วม ภัทรวดี แสงจันทร์ ภูธเรศ จันทร์นิตย์ ณัฐพล ตันติวุฒิวร รินทร์ล
ภัส บุตรสะดีขันตี วีรยุทธ ชิดนอกุ พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง และ นันทิรำ วรกำญจนบุญ
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สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)

การปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยวิธีการผสม
ซีเมนต์
วีรพล พรมทัน จรัล รัตนโชตินันท์ พิธำน ไพโรจน์ อรรถวิท ศุภสินธุ์
และ แดน อุตรพงษ์
ST422 บะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูดา
ณัฐวุฒิ ผลเจริญ รัตนรัตน์ ทองประยูร ศิวพร ศิริธรรม และ สรรเพชญ บรรลือวงศ์
ST421

ST423

การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสหัศธาราเปรียบเทียบกับยาไดโคล
ฟีแนคต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาเบื้องต้นแบบสุ่ม
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ชิดำภำ ภักดิ์แจ่มใส สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
และ กมลทิพย์ หำญผดุงกิจ
24

25

ผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไน
ไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริง
ธนบดี องอำจ อดิศร บูรณวงศ์ และ นิรันดร์ วิทิตอนันต์
การคัดแยกราไตรโคเดอร์มาในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ บ้านกาดเมฆ อาเภอเมือง จังหวัด
ST425
ลาปาง
ศำสตรำ ลำดปะละ สมยศ มะโนเปี้ย ศุภกิจ ธำตุอินทร์จันทร์ และ หฤทัย ไทยสุชำติ
ST424

การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบเลขจานวนเต็มสาหรับวางแผนการตัดไม้สักแปร
รูปในการก่อสร้างบ้านทรงไทย
ศรำยุทธ มำลัย สุชิรำ นวลกำแหง และ หฤทัย ไทยสุชำติ

26

ST426
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การสังเคราะห์กลไกสี่ชิ้นส่วนแบบเส้นทางโดยวิธีการเมต้า-ฮิวริสติกส์ และการ
ST427 เปรียบเทียบวิธีการเมต้า-ฮิวริสติกส์ ระหว่างวิธี Population based incremental
learning (PBIL) และวิธี Artificial bee colony optimization (ABC)
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วิษณุ ภูเก้ำแก้ว และ วิลำสินี ฝนดี
28

29
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ST429 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบน้าขนาดเล็กพลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
บุญล้ำ สุนทร ธีรพล ทรัพย์บุญ ช่อเพชร จำปี กฤษดำกร มงคลญำติ
ฉัตรมงคล ศรีอนันต์ และ รุ่งโรจน์ มั่นเจริญ
ST430 การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าทะลายปาล์มสาหรับการเพาะเห็ดฟาง
พยุงศักดิ์ กล้ำสันเทียะ นพดล อ่ำดี ทองแท่ง ทองลิ่ม และ เชิดชัย ธุระแพง
ST431 ผลการเสริมดอกพวงชมพูต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สโคน
สุนันทำ คะเนนอก
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กำรนำเสนอผลงำน แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST)

ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรใน
จังหวัดอ่างทอง
ณัฐวุฒิ จั่นทอง และ อัณธิกำ เสงี่ยมใจ
ST433 การผลิตไอศกรีมวานิลลาเสริมโภชนาการโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผา
นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และ สุนันทำ คะเนนอก
การเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs กรณีศึกษาฝ่ายผลิต
ST434
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปิยลักษณ์ เจริญชำติ และ สมปรำรถนำ สุขเกษม
การจัดการสมุนไพรชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านหนองมะกอก ตาบล
ST435
หนองนางนวล อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ และ มนตรี ใจเยี่ยม
ST432

ผลของวิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์
ST436 โควิด-19 ของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
พชฏ นรสิงห์ และ พงศ์ธนวัฒน์ นวลดี
ปริมาณอนุภาค PM 2.5 ในบริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
ST437
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
ศิริวัชร์ อำลักษณสุวรรณ ภัททิรำ หอมหวล และ สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์
ST438 ตู้เลี้ยงปลาทองอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
สุรสิทธิ์ แสนทอน มำนะ ทะนะอ้น สันติรำษฎร์ คำเกิด เอเซีย มำนักฆ้อง และ อจ
ลพล คุณธนเกียรติ
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ST439
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ST440

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์แรงคงที่กระทาบนราง UIC
54
โกเมน หมำยมั่น เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล และ กฤษณะ ยอดนิล
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บทคัดย่อAbstract
การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
สาขาการศึกษา (ED)
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการแต่งคาประพันธ์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
ยศชวิน กุลด้วง
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Email: yos3011@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภท
โคลงโดยใช้รูปแบบซิปปา(CIPPA Model) ที่มีประสิทธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภทโคลงของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ก่อนเรียนและ
หลั งเรี ย น และ 3) เพื่ อศึก ษาความพึ งพอใจของนั กเรีย นต่ อ การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูป แบบซิ ป ปา (CIPPA
Model) กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่มคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 40 คน โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่ อง การแต่งคาประพันธ์ประเภทโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
ซิป ปา (CIPPA Model) 2) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน 3) แบบวัดความพึ งพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภทโคลงโดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1) แผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ องการแต่งค าประพั น ธ์ ประเภทโคลงโดยใช้รูปแบบซิป ปา (CIPPA Model) มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.05/82.58 2) นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งคาประพันธ์
ประเภทโคลงของโดยใช้รูปแบบซิป ปา (CIPPA Model) มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 3) นั กเรีย นมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแต่งคาประพัน ธ์
ประเภทโคลงโดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย, การแต่งคาประพันธ์, รูปแบบซิปปา
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การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองโต้ตอบเสมือนจริง
สาหรับการสอนพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรง
ธณภณ ธารงคุณานัน1 และ ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
Email: nathwut.kow@kmutt.ac.th; 2Email: thanes.tha@kmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ พัฒนาการเรียนรู้และตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาที่มีการใช้สื่อ จาลองโต้ตอบ
เสมือนจริงเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จานวน 55 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการทดลองวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ สื่อจาลองโต้ตอบ
เสมือนจริง บทความวิจัยนี้มุ่งเน้นสารวจความ เข้าใจที่มีต่อการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม
ขนาน และผสม ด้ วยการใช้ แบบจาลองโต้ตอบเสมือนจริง ผลจากการศึกษานี้แสดงให้ เห็นว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้
แบบจ าลองโต้ ต อบเสมื อ นจริ งเรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติ ว งจรอนุ ก รม ขนาน และผสม ให้ ผ ลตอบรับ ในเชิ งบวกกั บ การสร้ าง
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงว่าเป็นไปตามคุณสมบัติ สามารถแสดงผลให้นักศึกษาเห็นถึง ทิศทางการไหลของกระแสและเห็น
ค่าที่แรงดันไฟฟ้าเสมือนจริง ทาให้นักศึกษาเข้าใจในคุณสมบัติ วงจรอนุกรม ขนาน และผสมได้ดีขึ้น เป็นสื่อการสอนที่
สามารถประยุกต์ใช้ในช่วงสถาณการณ์ COVID 19 ได้เป็นอย่างดี และจากการตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาจาก
การทาใบงานทดลองและการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจสาหรับแบบจาลองโต้ตอบ
เสมือนจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลอย่างชัดเจนว่าการใช้แบบจาลองโต้ตอบเสมือน จริงสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในเรื่อง คุณสมบัติวงจรอนุกรม ขนาน และผสม นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ แบบจาลองโต้ตอบเสมือนจริงใน
การเรียนการสอน โดยระบุว่ า ช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้ างมโนมติทางวงจรไฟฟ้า ตลอดจนสามารถมองเห็นภาพได้
ชัดเจนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่ประยุกต์ได้
คาสาคัญ: แบบจาลองโต้ตอบเสมือนจริง, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, การทดลองวิศวกรรมไฟฟ้า
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ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลังการเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พินิจนันท์ เนื่องจากอวน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
Email : phinitnan4605@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูก่อนและหลังเรียนวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่ทาให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้กระบวนทัศน์การตีความ กลุ่มที่ศึกษาคือ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จานวน
53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แบบสังเกตการสอน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 3) อนุทินบันทึก
การเรีย นรู้ ผลการวิจั ยพบว่า 1) ก่อนเรีย นนั กศึกษาส่ว นมากจัดการเรียนการสอนอย่างตรงไปตรงมาและสอนแบบ
สืบเสาะแบบชี้นา หลังเรียนนักศึกษามีการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม และสอนตามสืบเสาะอย่างอิสระเพิ่มมากขึ้น
ส่วนแนวโน้มการสอนอย่างตรงไปตรงมา พบว่ามีจานวนลดลง 2) แนวทางในการพัฒนาความรู้ในเนื้ อหาผนวกวิธีสอน
ประกอบไปด้วย การสวมบทบาทเป็นผู้เรียน การสอนโดยเน้นความร่วมมือ การสะท้อนความคิดในการปฏิบัติ และการ
อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง
และห้องเรียนออนไลน์
คำสำคัญ : นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์, ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน, การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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การพัฒนาวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง
ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ดวงพร ไม้ประเสริฐ1 และ เพชรรัตน์ อินเฉลียว2

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
โรงเรียนบ้านเขาขวาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
1
Email: doungporn2517@gmail.ac.th; 2Email: petcharutinchalieo28@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 2)
ประเมิน ประสิทธิภ าพวิดีทัศน์ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 3) ประเมินความพึงพอใจใน
วิดีทัศน์ ด้านปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาขวาง
จานวน 30 คน สุ่มอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) วิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง
2) แบบประเมินประสิทธิภาพต่อวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อวิดีทัศน์ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ และค่าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลวิจัย พบว่าผลการประเมินประสิ ทธิภ าพของการประเมิน วิดีทัศน์ด้ านปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาขวาง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.71, S.D.=0.28) และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ =4.32, S.D.=0.66)
คาสาคัญ: วิดีทัศน์, การเรียนรู้, เศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED105 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับ
เทคนิค STAD สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ธนฤทธิ์ ไกรทอง* และ วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
*Email: karilhat612@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย
ร่วมกับเทคนิค STAD และ 2) หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนคณิตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 5 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของแผน และแบบประเมินความเหมาะสมของแผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความ
ตรงเชิ งเนื้ อ หา ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การพั ฒ นาแผนการจั ด การเรีย นรู้ วิช า
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบนิ ร นั ย ร่ ว มกั บ เทคนิ ค STAD ได้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน 10 แผน มี 8
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (2) สาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด) (3) สาระการเรียนรู้ (4)
ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) (5) การสอนแบบนิรนัย ร่วมกับเทคนิค STAD (6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(7) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ (8) บันทึกผลหลังการสอน และ 2) ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
สอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD ทั้ง 10 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และมีความเหมาะสม
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
คาสาคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์, วิธีการสอนแบบนิรนัย, เทคนิค STAD
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED106 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
กมลชนก แบนจันถา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail: g62551101104@live.uru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด
สองมิ ติ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนอนุ บ าลชุ ม ชนหั ว ดง 2) เพื่ อ ศึก ษาความสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนั กเรีย นที่มีต่อ หนั งสื อส่ งเสริ มการอ่านร่ว มกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ ดสองมิติการวิจัยครั้งนี้ ใช้
กลุ่ มเป้ าหมายในการศึกษา ซึ่งเป็ น นั กเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหั วดง ในปีการศึกษา 2563
จ านวน 17 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ หนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นชุ ด Laplae City แผนการจั ด การเรี ย นรู้
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่น ผลการวิจัยพบว่า1) หนังสือ
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นร่ ว มกั บ การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี บ าร์ โ ค้ ด สองมิ ติ ชุ ด Laplae City จ านวน 4 เล่ ม ได้ แ ก่ เรื่ อ ง
Introduction of Laplae, Cultures of Laplae, Interesting places of Laplae and Interesting things of
Laplae วัฒ นธรรมของชาวลั บ แล สถานที่ ที่ น่ าสนใจของอาเภอลั บแล และสิ่ งต่าง ๆ ที่น่าสนใจของอาเภอลั บ แล ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ51.03/55.55 2) ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ หนังสือส่งเสริมการอ่าน, เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ, ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED107 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการไม่ตัดสินคนจากภายนอก
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปนัดดา ใจบุญลือ* กัมปนาท คูศิริรัตน์ และ ดนุพล พรมลา

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Email: pnadda.ja@bsru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการไม่
ตัดสินคนจากภายนอกของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2) ประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3) ศึกษาการรับรู้
เนื้ อหาของนั กศึกษาที่ มีต่ อสื่ อคอมพิ ว เตอร์ แอนิเมชัน กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ มาจากการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Random Sampling) คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อคอมพิวเตอร์
แอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่อง เหม็น นอกหอมใน 2) แบบประเมินคุณ ภาพสื่อ 3) แบบวัดการรับรู้ เนื้อหาต่อสื่อคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้สื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ มีความยาวของเรื่อง
4.10 นาที ความละเอียด 1,980 x 1,080 พิกเซล 2) สื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 7 คน มี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.32 S.D.= 0.51) และ 3) ผลทดสอบการรั บ รู้ เนื้ อ หาของ
นักศึกษาที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน มีการรับรู้เนื้อหาอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.36
S.D.= 0.63)
คาสาคัญ: คุณภาพสื่อ, สื่อคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ, การรับรู้, การไม่ตัดสินคนจากภายนอก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED108 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้งสาหรับเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกราช วรสมุทรปราการ1 และธนวิทย์ เจ้ากลดี2

สาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1
Email : ekaraj.wsp@hotmail.com; 2Email : tanawitglister@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบและพั ฒ นาสื่ อแอนิเมชัน 2 มิติ สาหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้งกันในวัยเรียน (Bully) 2) ประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 2
มิติ 3) ศึกษาการรับรู้ของเยาวชนต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ในด้านผลของการกลั่นแกล้งเพื่อน 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ในด้านผลของการกลั่นแกล้งเพื่อน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างแบบบังเอิญ และเครื่องมือที่ใช้
คือ สื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ เพื่ อ ให้ เยาวชนมีความตระหนักถึ งผลกระทบของการกลั่ น แกล้ งกัน ในวัยเรีย น (Bully) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ
และเนื้อหา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและ
การออกแบบ แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองประสิทธิภาพ แบบวัดการรับรู้ของนักเรียน แบบประเมินควา มพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สื่อ แอนิเมชันสองมิติ
เพื่อให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้งกันในวัยเรียน (Bully) สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 -15 ปีที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวละครลักษณะอิงแนวญี่ปุ่น และการสร้างฉากแบบเน้น
อารมณ์ ด้ วยแสงเงากึ่งสมจริ ง ที่ มีขนาด 1920 x 1052 pixel ความยาว 5.54 นาที นั้น ให้ ผ ลลั พ ธ์ดั งต่อไปนี้ 1) การ
ประเมิน ประสิทธิภาพโดยผู้ เชี่ย วชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการรับรู้ต่อสื่ อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อให้
เยาวชนระดับมัธยมต้นมีความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้งมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 3) ผลความพึงพอใจที่มี
ต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติอยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : แอนิเมชัน 2 มิติ สื่อ มัธยมศึกษาตอนต้น การแกล้งกันในวัยเรียน
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การดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ผุสดี อินทร์ผาย1 เฉลิมชัย หาญกล้า2 และ ภัสยกร เลาสวัสดิกุล3

1

กองการศึกษา เทศบาลตาบลหินกอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1
Email: thebest2527@gmail.com: 3Email: Sayakorn@gmail.com

2,3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี และ 2) เปรียบเทียบการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษาและขนาดของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และครูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ง หวั ด สระบุ รี ในปี ก ารศึ ก ษา 2564 จ านวน 243 คน โดยการสุ่ ม แบบชั้ น ภู มิ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.972 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s) ผลการวิจัย
พบว่า 1) การดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านการ
บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) การดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่ง และขนาดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย, ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก
ให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย, ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
สถาพร เข็มพันธ์1 และ ชัชจริยา ใบลี2

1

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1
Email: 62120605117@udru.ac.th; 2Email: chatjariya.ba@udru.ac.th

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหาร 2) ศึกษาระดับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จานวน 297 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามปัจจัยการบริหารมีค่าอานาจจาแนก
อยู่ระหว่าง .350-.590 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .979 และการเป็นองค์กรนวัตกรรม ของสถานศึกษา มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .536-.939 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .990 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงบประมาณ ตามลาดับ 2) การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ใน
รายด้ านมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้ านภาวะผู้ น าของผู้ บริห ารสถานศึ กษา รองลงมา คือ ด้ านการท างานเป็ นที ม ด้ านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างขององค์กร ตามลาดับ
3) ปัจจัยการบริหารกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมี
ความสัมพันธ์ทางบวก
คาสาคัญ: ปัจจัยการบริหาร, การเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
ศิริพร วรรธนาศรี1 และ ลัดดาวรรณ ณ ระนอง2

1

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
Email: siriporn@apw.ac.th; 2Email: bkctcp@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว และ (2) เปรียบเทียบการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวกับระยะติดตามผล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี จานวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม มีจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว และ (2) แบบวัดการปรับตัว ที่มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ
เท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวมีการปรับตัว
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัว หลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว, การปรับตัว, มัธยมศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED112 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จานวนเชิงซ้อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คาถามระดับสูง
ปิติภัทร แสงสวัสดิ์1 และ ปวริศ นันทรัตน์กุล2
1,2

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
Email: pitipat.s@ku.ac.th ; 2Email: pawaritku67@gmail.com

1

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวน
เชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับ
การใช้คาถามระดับสูง 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คาถามระดั บสูงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อศึกษา
ระดับของทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในเรื่อง จานวนเชิงซ้อน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการ
ใช้คาถามระดับสูง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จานวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ ม
อย่างง่ายโดยการจับฉลาก โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็น การวิจัยก่อนมีแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Design)
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรีย นรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คาถามระดับสูง เรื่อง
จานวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน
เรื่อง จานวนเชิงซ้อน และแบบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าทีแบบการทดลองกลุ่มเดียว และวัดผล
การทดลอง 2 ครั้ง (Dependent Samples t–test) การทดสอบค่าทีแบบการทดลองกลุ่มเดียว และวัดผลการทดลอง 1
ครั้งเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (One-sample t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คาถามระดับสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบมโนทั ศน์ร่วมกับการใช้คาถามระดับสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับการใช้คาถาม
ระดับสูงอยู่ในระดับพอใช้ (ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40 -59)
คาสาคัญ: รูปแบบการสอนมโนทัศน์, การใช้คาถามระดับสูง, ทักษะการให้เหตุผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED113 : สาขาการศึกษา

ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
พัชราภร พูลบุญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Email : jack_yudya@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 3)
ความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD เรื่ อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่ แบบทดสอบทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพในระดับ 52.41/52.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 50/50 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ทักษะการใช้ตัวเลข) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, ทักษะการใช้ตัวเลข, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED114 : สาขาการศึกษา

ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
จิตรานันท์ จันทิมา1 และ นิธิพัฒน์ เมฆขจร2
1

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
Email : jitranan@satriwit3.ac.th; 2Email: edasmnit@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นาของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและ
หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นา และ (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้นา
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวและของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้ข้อสนเทศ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร จานวน 2 ห้องเรียนที่จัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม จากนั้ น จึ งสุ่ มอย่ างง่ายอีกครั้ งเป็ น กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้ อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้นา จานวนทั้งหมด 49 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 และ(2) ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่ อพัฒ นาคุณ ลั กษณะความเป็นผู้นามีทั้งหมด 11 กิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะความเป็นผู้นา
เพิ่ ม ขึ้น อย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01 และ (2) นั ก เรีย นกลุ่ มทดลองที่ ได้ รับ ชุด กิ จกรรมแนะแนวเพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะความเป็นผู้นามีคุณลักษณะความเป็นผู้นาสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้ข้อสนเทศอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ ชุดกิจกรรมแนะแนว, คุณลักษณะความเป็นผู้นา, มัธยมศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED116 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวกการลบทศนิยม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณัฐพล ชุ่มโชคดี1 และ อัจฉราพรรณ กันสุยะ2
1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: natthapon.chu@aru.ac.th; 2Email: kajcharapun@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ทศนิยมและการบวก
การลบทศนิ ย ม กลุ่ มสาระการเรีย นรู้คณิ ตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ มีประสิ ทธิภ าพ 50/50 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทศนิยม
และการบวก การลบทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึก ษาเอกชน จ านวน 21 คน ได้ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้ว ย 1)
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื่ อ ง ทศนิ ย มและการบวก การลบทศนิ ย ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ 2)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละความก้าวหน้า และประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
เกณฑ์ E1/E2
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ผู้ วิจั ย พั ฒ นาขึ้น มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่ ากั บ 50.35/50.45 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุ่มสาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีความก้าวหน้า
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53 ซึ่งมีรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด (4.67) คือกิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ฉันฝึกคิดวิเคราะห์
และฉันได้เรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ รองลงมา (4.57) คือ ฉันเรียนรู้อย่างมีความสุข และน้อยที่สุด
(4.20) คือ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมฉันสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED117 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐานสาหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
นิรันดร์ เนตรภักดี
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตาบลหนองไผ่ลอ้ ม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
E-mail: netphakdee@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบความมีประสิทธิ ภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน
เป็นฐานสาหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา เป็น
การวิจัยและพัฒนาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนจานวน 43 คน มีนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1,100 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย โครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีคู่มือประกอบ 5 หน่วยการ
เรียนรู้ โครงการนาความรู้สู่การปฏิบัติ มีคู่มือประกอบ 1 หน่วยการเรียนรู้ และแบบประเมินความมีประสิทธิภาพของ
โปรแกรม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ ย ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิ ภ าพตามสมมุติฐานการวิจั ย ที่กาหนดไว้ คือ
คะแนนบรรยากาศการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยหลั งการทดลองสูงกว่ าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ คือ นักเรียนควรวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครู ควรช่วยเหลือ
ดูแลให้คาแนะนานักเรียนอย่างใกล้ชิดทุกขัน้ ตอน เน้นการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
คาสาคัญ: การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน, ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21, การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED118 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนโดยใช้รูปแบบโมเดลแอดดี้ ของนักศึกษาสาขา
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วริสรา จุ้ยดอนกลอย1 และพัชนี บุญรัศมี2
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: jwaritsara@aru.ac.th; 2Email: bpaschane@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนหลังใช้รูปแบบโมเดล
แอดดี้ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษหลังใช้รูปแบบโมเดลแอดดี้ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จานวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโมเดลแอดดี้ แบบประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริค
แบบวั ด ความพึ งพอใจ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า เฉลี่ ย ร้อ ยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการออกแบบคลิปการสอนหลังใช้รูปแบบโมเดลแอดดี้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 2)
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษที่มีต่อรูปแบบโมเดลแอดดี้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.36, S.D. =0.49)
คาสาคัญ: ความสามารถในการออกแบบ, การออกแบบ, คลิปการสอน, โมเดลแอดดี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า”
ครั้งที่ 4

บทคัดย่อAbstract
การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
สาขาการศึกษา (ED)

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED119 : สาขาการศึกษา

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิยะธิดา ทองอร่าม1 และ รวิวรรณ สุวานิช2
1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
1
Email : piyathida.to@gmail.com 2Email :raviwan2564@gmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ การวิจั ย ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบทัก ษะการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ในการวิจั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และ 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group
Pretest-Posttest Design) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ปีการศึกษา 2563 จานวน 3 หมู่เรียน จานวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาหลักสูตรหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 หมู่เรียนที่ 2 และหมู่เรียนที่ 3 จานวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่ว ยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสาร
ประกอบการอบรม ตารา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบประเมินทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาภายหลังจากได้รับพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ,
นักศึกษาวิชาชีพครู
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ED120 : สาขาการศึกษา

การศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ปิยะธิดา ทองอร่าม1 และ รวิวรรณ สุวานิช2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email : witchuda.wp@gmail.com; 2Email : 15915046@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการถ่ายโอนความเรียนรู้ ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนและมีส่วนในพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และ 2)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยการจั ดการเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ก่อนและหลั งการจัดการเรียนรู้ กลุ่ มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จานวน 39 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบไม่เข้าขั้นการทดลอง (Preexperimental design) ใช้กลุ่มเดียวในการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น จานวน 8 แผน รวม 9 คาบ และ แบบวัด
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ แบบวินิจฉัยตัวเลือกสองลาดับขั้น (Two-tier diagnostic concept test) จานวน 20 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.83 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเข้าใจมโน
มติทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 29.41 และหลังเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 62.95 เมื่อ
เปรียบเทียบพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และ 2) การเปลี่ยนแปลงมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนรายบุคคล โดยวิเคราะห์ผลเป็นรายข้อ และทั้งชุดของแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์
พบว่า มีนักเรียน 22 คน จากทั้งหมด 39 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น , การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ , ความเข้าใจ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์
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ED121 : สาขาการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปารณีย์ ขาวเจริญ
กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: paranee@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุ ขของนักศึกษาหลั งการจัดการเรียนรู้ฐ าน
สมรรถนะ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 2 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 32 คน
ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ แผนการจั ด การเรีย นรู้ฐ าน
สมรรถนะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุข สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. การทดสอบค่าที แบบ Dependent sample t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ =4.41, S.D.= 0.89)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 ของนักศึกษาก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หลังเรียน (𝑥̅ =49.85, S.D.= 2.576 ) สูงกว่าก่อนเรียน (𝑥̅ =32.56, S.D.= 1.354)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ, การเรียนรู้อย่างมีความสุข, กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ , ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
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ED122 : สาขาการศึกษา

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จังหวัดนครปฐม
รุ่งนภา นิลรักษา
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email: Ninaparewa@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ (2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีการศึก ษา 2561
จานวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็ม (STEM ) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
(2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
(STEM) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์,
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

23

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้และทัศนคติต่อการทาบัญชีครัวเรือน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดวงจันทร์ สุขวิชัย
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Email: doung3589@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน 2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3.เปรียบเทียบคะแนนความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือนก่อนและหลัง
เรี ย น และ 4.วัดระดับ ความคิ ด เห็ น ของนั กเรี ย นที่ มี ต่ อวิธี ก ารจัด การเรี ยนการสอน กลุ่ มตัว อย่า ง คือ นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จานวน 29 คน ทาการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณในการ
พัฒนาบัญชีครัวเรือน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน
และ แบบสอบถามความคิดเห็น และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางใช้สถิติ
ผลการวิจัย พบว่า 1. ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน พบว่าประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.32/88.02
2.กลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องการทาบัญชีครัวเรือน นักเรียนมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับทัศนคติต่อการทาบัญชีครัวเรือนหลังการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.
กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนระดับทัศนคติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1.99 เพิ่มขึ้นเป็น 4.04 และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีความเห็นด้วย
มากต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน มีค่าคะแนนความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.14
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, บัญชีครัวเรือน
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การใช้บทเรียนวิดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการใช้แผนการจัดการเรียน
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องโปรแกรมการตกแต่งภาพ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ดวงจันทร์ สุขวิชัย
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Email: doung3589@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการใช้บทเรียนวิดีทัศน์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ (2) เปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง
โปรแกรมการตกแต่งภาพ (3) เปรียบเทียบระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน และ (4) ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จานวน 29
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ นวัตกรรมการใช้บทเรียนวิดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องโปรแกรมการตกแต่งภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมิน ความคิดสร้ างสรรค์( TCT-DP) และ แบบประเมิน ความคิดเห็ น ทาการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยวิธีทางสถิติ
ผลการวิจัย พบว่า นวัตกรรมการใช้บทเรียนวิดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการใช้แผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องโปรแกรมการตกแต่งภาพ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.79/81.12
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการนี้มีคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับความคิดสร้างสรรค์ทั้งโดยรวมและราย
องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทาการประเมินผลใช้งานนวัตกรรม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ค่าคะแนนความคิดเห็นรวมเท่ากับ 4.03 หมายถึงนักเรียนมีความเห็นด้วยมากต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน กล่าวได้ว่านวัตกรรมแผนการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้มีความเหมาะสมในการนามาจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: บทเรียนวิดีทัศน์, การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์, แผนการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
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การศึกษาวิธีการเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในภาวะวิกฤติโควิด -19
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
วรวรรณ บุญโญ1 และ ณิชา สุริยากานนท์1
1

กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
1
Email: Worawan@scphpl.ac.th; 1Email: Nicha@scphpl.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเผชิญความเครียดจากการเรียนออนไลน์ ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของ
นักศึกษาหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พชั้น สู ง สาขาวิช าเทคนิ คเภสั ช กรรม กลุ่ มตัว อย่างคื อ นักศึกษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.
พิษณุโลก จานวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบวัดความเครียด
แบบวัดการเผชิญความเครียด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
89.00 นักศึกษามีการใช้การเผชิญความเครียดทุกด้านร่วมกันโดยใช้การเผชิญความเครียดด้านการเผชิญหน้ากับปัญหา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ระดับความเครียดของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีเผชิญความเครียดแบบการ
จัดการกับอารมณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.304, p<0.05) และวิธีการเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธีมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลจากการวิจัยนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูล ในการหาแนวทางลดความเครียด และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเผชิญความเครียดอย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: การเรียนออนไลน์, การเผชิญความเครียด, โควิด-19
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การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัยในชั้นเรียน
อมรรัตน์ สนั่นเสียง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email : amornrat2_3@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการทาวิจัยในชั้นเรียน 2) สร้างและตรวจสอบ
รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจั ยในชั้นเรียน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน และ 4) ประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัย
ในชั้นเรียน มีวิธีดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการทาวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่ายที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นพี่เลี้ยง
จานวน 40 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 200 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน
35 ข้อ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้มีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่คณะครุศาสตร์ จานวน 11 คน จัดประชุมกลุ่ม โดยสอบถามความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ ฯ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ขั้นที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจั ยในชั้นเรียน
กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบ เลือกแบบเจาะจงจากครูที่สมัครใจ จานวน 3 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อรูปแบบฯ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และ
ขั้นที่ 4 ประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้ทดลองใช้
รูปแบบ ฯ จานวน 3 คน วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการศึกษาพบว่า
1. ครูมีปัญหาในการทาวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านทักษะการทาวิจัยในชั้นเรียน
ด้านการหาแหล่งความรู้ในการวิจัย ด้านการจัดสรรเวลาในการทาวิจัยในชั้นเรียน ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
และด้านงบประมาณในการทาวิจัย ในชั้นเรีย นมีความต้องการพัฒ นาความรู้อันดับแรก เรื่องการสร้างเครื่องมื อหรือ
นวัตกรรมในการวิจัย มีความต้องการด้านการสนั บสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียนอันดับแรก คือ ตัวอย่างนวัตกรรม หรือ
เครื่องมือในการวิจัย โดยรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
36 รายการ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เมื่อนาไปทดลองครูผู้ทดลองมีความพึ งพอใจต่อรูปการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่งานวิจั ยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลางรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่งานวิจัยในชั้นเรียน มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด
คาสาคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, การวิจัยในชั้นเรียน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED127 : สาขาการศึกษา

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด -19
ของครูโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ศิริพล แสนบุญส่ง1 และ นิป เอมรัฐ2
1,2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: ssiripon@aru.ac.th; 2Email: nip@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ใน
ยุคโควิด-19 2) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ใน
ยุคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
จานวน 52 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กาหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบประเมินสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนการสอน และ 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินสมรรถนะของ
ครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสมรรถนะของครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: สมรรถนะของครู, การจัดการเรียนการสอน, ยุคโควิด-19
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED128 : สาขาการศึกษา

ผลการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
สมกมล กาญจนพิบูลย์
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: ksomkamol@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของกิจกรรมค่ายส่งเสริมความ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของงเครจซี่และมอร์แกน
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายส่งเสริมความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความพอเพียงตามศาสตร์พระราชาหลั งจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ในระดับมาก
คาสาคัญ: กิจกรรมค่าย, ความพอเพียง, ศาสตร์พระราชา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ED129 : สาขาการศึกษา

ผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
ภัธภร หลั่งประยูร1 และ เจริญ แสนภักดี2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Email : koontika@hotmail.com ; 2Email : aru31108@gmail.com

1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้, แบบประเมินความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการสอนภาษาอั ง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 31 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent)
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี
ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ 0.70 และนักศึกษาสาขาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การเรียนแบบผสมผสาน, ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอน
ภาษาอังกฤษ
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ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น
รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ธานี ชูกาเนิด1 และ นิป เอมรัฐ2
1

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: cthanee@aru.ac.th; 2Email: nip@aru.ac.th

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ด้ว ยสภาพแวดล้ อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่นรายวิช าคณิตศาสตร์คอมพิว เตอร์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ จานวน 15
คน ซึ่ ง ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) รายละเอี ย ดของรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2) เอกสาร สื่อนาเสนอ และแบบฝึกหัดประกอบการเรียนการสอนในหน่วยการ
เรียนรู้ 3) เครื่องมือสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
และ 2) ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การเรียนการสอนออนไลน์, สภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น, คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า”
ครั้งที่ 4

บทคัดย่อAbstract
การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS)

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
HS201 : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม:
กรณีศึกษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ปกาศิต เจิมรอด

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: pakasit.jr@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหาร
จัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกป้ อ งคุ้ ม ครองและการบริ ห ารจั ด การมรดกโลกทางวั ฒ นธรรมในเขตนครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น การวิจั ย แบบผสานวิ ธี ประกอบด้ ว ยการวิจั ย เชิ งปริ ม าณ โดยเป็ น การวิจั ย เชิ งส ารวจจาก
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการวิจัยเชิงเอกสารและการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขต
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ (1)
หน่วยงานของรัฐควรคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในทุก ๆ กิจกรรม (2) หน่วยงานของรัฐควรนาระบบ
การคุ้มครองและการบริหารจัดการในระดับสากลมาปรับใช้ (3) หน่วยงานของรัฐควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ จัด
กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ การจัดทาคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ (4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ผู้นาชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ (5) การกาหนดแผนยุทธศาสตร์และการวางมาตรการให้ประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ค าสาคัญ : การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน, การปกป้อ งคุ้ม ครอง, การบริห ารจัด การ, มรดกโลกทางวัฒ นธรรม, นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการกาหนดนโยบายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
อิสมาแอล เจะเล็ง

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Email : cismael.10@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อนาเสนอบทบาทของผู้บริห ารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการกาหนด
นโยบายส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ใชระเบียบวิธีวิจัยเอกสารดวยการวิเคราะหเนื้อหาและบรรยายความเชิง
พรรณนา ขอบเขตการวิจัยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผ่าน
เอกสารที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอาหรับที่มีการแปลเปนภาษาไทย ซึ่งผลการวิจัยพบวา 1) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมีบทบาทในการกาหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดทาหลักสูตรของโรงเรียนให้ผู้เรียนให้
เป็ น คนดี มีคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม 2) ผู บ ริ ห ารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามมีบ ทบาทในการพิจารณาการใช
ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีบทบาทในการกาหนดนโยบายระดับสถานศึกษาเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คาสาคัญ: บทบาท, ผูบริหาร, คุณธรรมจริยธรรม, นโยบาย
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของครู
โรงเรียนเอกชนในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ณัฏฐา เลิศปัญญาวิวัฒน์1, เกษตรชัย และหีม2และกานดา จันทร์แย้ม3

สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
Email: lertpanya.nattha@gmail.com; 2Email: lkasetchai@gmail.com; 3Email; Kanda.j@psu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากกับความจงรักภักดี
ต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เป็ น ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นเอกชนในอ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ด สงขลา โดยมี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ างแบบหลายขั้ น ตอน
(Multiple stage sampling) จึ ง ได้ จ านวน 234 คน เพื่ อ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล และน ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ผลการวิจัย
พบว่า โอกาสก้าวหน้ าในงานมีความสั มพั น ธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน ในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นโยบายและการบริหาร และสภาพแวดล้อมในการทางาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีต่อองค์ก รของครูโรงเรียนเอกชน ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05 ส่ วนค่าตอบแทนและสวัส ดิ การ และความมั่น คงในงานไม่มี ความสั ม พัน ธ์กับ ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ของครูโรงเรียนเอกชน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คาสาคัญ: ครูโรงเรียนเอกชน, ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร, ความภักดีต่อองค์กร
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ความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างผลงานพระนิพนธ์
ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
วิชลดา รอดแก้ว

1

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: r.vichol@aru.ac.th, chompoo.vichol@aru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างผลงานพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างในผลงานพระนิพนธ์ของ น.ม.ส จานวน
7 เรื่อง ได้แก่ สามกรุง กาพย์เห่เรือ พระนลคาฉันท์ กนกนคร จดหมายจางวางหร่า นิทานเวตาล และประชุมปาฐกถา ผล
วิจัย พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ น.ม.ส. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้ แก่ ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลจาก
วรรณกรรมเรื่องอื่นและวัฒนธรรมต่างชาติ และความคิดสร้างสรรค์ที่ น.ม.ส คิดค้น ขึ้นเอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่
ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอื่นและวัฒนธรรมต่างชาตินั้น น.ม.ส. มีวิธีการนาเสนอ 3 ลักษณะ คือ การนามาใช้
โดยตรง การล้อเลียน และการกล่าวอ้างถึง ส่วนความคิดสร้างสรรค์ที่ น.ม.ส คิดค้นขึ้นเอง น.ม.ส. มีวิธีการนาเสนอ 3
ลักษณะเช่นกัน ประกอบด้วย การใช้คา การใช้ความเปรียบ และรูปแบบการนาเสนอ ในด้านการใช้คา น.ม.ส. มักใช้ทั้ง
คาศัพท์ที่มีความหมายดั้งเดิม และคาศัพท์จากการประกอบศัพท์ ความเปรียบของ น.ม.ส. ส่วนใหญ่จะเป็นความเปรียบ
ความงามที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีสันสกฤต ส่วนรูปแบบการนาเสนอนั้นน.ม.ส. จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชวน
ติดตาม การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์และกลวิธีการสรรค์สร้างผลงานพระนิพนธ์ของ น.ม.ส นอกจากจะสะท้อนถึง
ความคิ ด ริ เริ่ ม ที่ แ ปลกใหม่ แ ละความเชี่ ย วชาญในศาสตร์ภ าษาและวรรณคดี ข อง น.ม.ส. แล้ ว ยั งสามารถแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของภาษาและวรรณคดีไทยและต่างชาติ ในลักษณะของการสืบทอดและการส่งอิทธิพลให้แก่กันอีกด้วย
คาสาคัญ: ความคิดสร้างสรรค์, กลวิธีการสรรค์สร้าง, พระนิพนธ์, กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน:
กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
จิตตานันท์ มีทิศ1 พัทธ์ธีรา ผัดวงศ์2 และ สุธินี ธีรานุตร์3

1,3

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
นักวิจัย
1
2
Email: Jitthanan.m@rsu.ac.th; Email: Phatthira.pud@gmail.com; 3Email: Sutinee.t@rsu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์อยู่ 2 ประการ คือ 1) เพื่ อส ารวจผลิ ตภั ณ ฑ์ ของชุมชนบ้ านต้นตาล อาเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี และ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านต้นตาลเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการนา
แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
เป็ น การศึกษาวิจั ยเชิงคุณ ภาพและเครื่องมือที่ใช้ คือ การสั มภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ เพื่อความ
ยืดหยุ่นและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนั้นจึงสามารถกาหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่น จานวน 27 คน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ จานวน 2
คน รวมทั้งสิ้น 29 คน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ
ได้แก่ ผัดหมี่ไท-ยวน ขนมกง และผ้าทอไท-ยวน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบนี้ มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน ผัดหมี่
ไท-ยวนและผ้าทอไท-ยวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรวมกลุ่มกันในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในด้านการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่วนขนมกงมีการจัดการแบบปัจเจกบุคคลและมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการใช้
กล่องกระดาษเพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุ มชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
บ้านต้นตาลนั้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็นในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการต่อยอดผลิตภัณฑ์
เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ในชุมชน
คาสาคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยว, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ชุมชนบ้านต้นตาล
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การตั้งชื่อภาษาจีนสาหรับผู้เรียนชาวไทย
ของครูที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี1 และ ขวัญดาว มาอยู2่

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: lnapatsorn@aru.ac.th; 2Email: kwandaw@aru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากลวิธีและวิเคราะห์แนวคิด ในการตั้งชื่อให้กับผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยของ
ครูผู้สอนภาษาจีนทั้งชาวไทยและชาวจีน ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า กลวิธีในการตั้งชื่อภาษาจีนจากความหมายชื่อภาษาไทยของผู้เรียน มีจานวนมากที่สุด รองลงมาคือ การตั้งชื่อ
ภาษาจีนโดยการถอดเสียงจากชื่อภาษาไทยของผู้เรียน แสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีกลวิธีการตั้งชื่อภาษาจีนให้กับผู้เรียน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการใช้ความหมายและเสียงของชื่อภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
การที่ผู้เรียนมีชื่อภาษาจีน สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ้น ทั้งยัง
ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนมากขึ้นอีกด้วย
คาสาคัญ: การตั้งชื่อ, ภาษาจีน, ผู้เรียนชาวไทย
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แนวโน้มนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย ในปี 2553 – 2563
ชุติมา ภู่ทอง1 ปารดา รัตนภิญโญภาส2 และ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว3
1-2

3

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3
Email: phisitthaphat.t@rsu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม ของ
นักท่องเที่ยวชาวจี น ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 – 2563 โดยการนาข้อมูลทางสถิติมาใช้ในการ
วิ เคราะห์ แ นวโน้ ม ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในประเทศไทย รวมทั้ ง วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ แนวโน้ ม ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย นอกจากนี้ เพื่อเสนอแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มของนักท่องเที่ยวชาว
จีนในประเทศไทยในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี 2553 – 2555 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 และปี 2558 มีการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าหนึ่ง
เท่าจากปีก่อนหน้า ผลการวิเคราะห์จานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแยกเป็นรายเดือนพบว่า เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์และ
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นสองช่วงเวลาที่มีนักท่อ งเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด ปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กระแสความนิยมสถานที่ท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในภาพยนตร์จีน นโยบายกระตุ้น
การท่องเที่ยวจากภาครัฐ เป็นต้น แต่ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้ง
ไทยและจีนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีการเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจและอาชีพที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ส่งผลให้ปี 2563 เป็นปีที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยน้อยที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
คาสาคัญ: แนวโน้มการท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวจีน, ประเทศไทย
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การพัฒนารูปทรงและการตกแต่งพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผาบางคู้
เพื่อผลิตเป็นสินค้าชุมชน กรณีศีกษา: ชุมชนบางคู้ อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
พลวัฒน์ เกิดศิริ1 และ ไกรฤกษ์ ยี่เฮง2
1

อาจารย์ประจาแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1
Email: Pholawatkoedsiri@gmaik.com; 2Email: krailurk_@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปทรงสินค้าที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2)
เพื่ อตกแต่ งพื้ น ผิ วรู ป ทรงสิ น ค้ าเครื่ องปั้ น ดิ น เผาจากลั กษณะเอกลั กษณ์ ในชุ มชน และ 3) เพื่ อคั ดเลื อกรู ป ทรงสิ นค้ า
เครื่องปั้นดินเผาสร้างเป็นสินค้าต้นแบบของชุมชน การทดลองออกแบบพัฒนารูปทรงและการตกแต่งพื้นผิวให้เกิดลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตามกระบวนการผลิตสินค้าเสร็จสมบูรณ์จานวน 9 รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และการประเมินค่าแสดงความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามคือ กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะ กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัด
ลพบุรี กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการร้านจาหน่ายสินค้าของประดับตกแต่งบ้าน กลุ่มที่ 5 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าของ
ตกแต่ งบ้ านจ านวน 30 คน ได้ แสดงความคิ ดเห็ นร่ วมกั นเกี่ ยวกั บการพั ฒ นารู ปทรง และการตกแต่ งพื้ นผิ วผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาทั้ง 9 รูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านคุณค่าทางศิลปะหัตถกรรม รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่
9 มีค่าระดับเฉลี่ยแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 3.95 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 13
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.72 และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.25 2) ด้านการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 9 มีค่าระดับเฉลี่ยแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ
3.85 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.61 และรูปทรงและลวดลาย
ผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.32 และ 3) ด้านประโยชน์ใช้สอย รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์
แจกัน แบบที่ 9 มีค่าระดับเฉลี่ยแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 3.51 อยู่ในระดับดีมาก รูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน
แบบที่ 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.37 และรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.18
บทสรุป การพั ฒนารูปทรงและการตกแต่งลวดลายผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน โดยภาพรวมของความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์แจกันสาหรับตกแต่ง จานวน 9 รูปแบบ โดยพิจารณาทั้ง 3 ด้านรวมกัน ได้แก่
1) ด้านคุณค่าทางศิลปะหัตถกรรม 2) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า 3) ด้านประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์รูปทรงและ
พื้นผิวลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 9 มีค่าระดับมากที่สุด ร้อยละ 3.77 อยู่ในระดับดีมาก ผลิตภัณฑ์รูปทรงและพื้นผิว
ลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบที่ 13 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 3.57 และผลิตภัณฑ์รูปทรงและพื้นผิวลวดลายผลิตภัณฑ์แจกัน แบบ
ที่ 3 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.25 และผลความคิดเห็นในแต่ละด้านและการพิจารณาทั้ง 3 ด้านรวมกัน แสดงให้เห็นว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจ และสนใจรูปทรงและพื้นผิวลวดลายผลิตภัณฑ์แบบที่ 9 ซึ่งมีลักษณะรูปทรงและ
พื้นผิวลวดลายเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติของนกฮูกประจาถิ่นในชุมชน
คาสาคัญ: เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนท้องถิ่น, เครื่องปั้นดินเผา, ชุมชนบางคู้ จังหวัดลพบุรี
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การแปลคาเรียกขานและการเล่นคาพ้องของนักแปลแฟนซับ
และการทดสอบการรับรู้ของผู้ชม: กรณีศึกษาละครบุพเพสันนิวาส
ชนกพร ปานรสทิพย์
สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: chanokporn.p@arts.tu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี แ ปลค าเรี ย กขานและการเล่ น ค าพ้ อ งของนั ก แปลแฟนซั บ ในละคร
บุพเพสันนิวาส โดยใช้แนวคิดของ Gottlieb (1992) และ Delabastita (1993) และเพื่อทดสอบการรับรู้และสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ชมต่อกลวิธีแปลคาเรียกขานและการเล่นคาพ้อง โดยใช้แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ซึ่งอิงกับทฤษฎี
ของ Gambier (2018) และ Burn (2013)ผลการศึกษาพบว่า นักแปลแฟนซับแปลคาเรียกขานด้วยกลวิธีการถอดเสียเป็น
อันดับหนึ่ ง รองลงมา คือการถ่ายทอดความหมาย การละ และการตัดจานวนตัวอักษร ส่ วนการแปลการคาพ้อง นัก แปลใช้
เทคนิคการแปลคาพ้องเป็ น ข้อความทั่วไป และการแก้ไขต้นฉบับ อีกทั้งยังพบการปรากฏรวมกันของกลวิธีแปลด้ว ย
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องการทดสอบว่ากลวิธีแปลมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จึงทดสอบการรับรู้ของผู้ชมกับผู้ชม
ต่างชาติ 10 คน และพบว่าผู้ชมทาคะแนนส่วนคาเรียกขานได้ดีกว่าส่วนการเล่นคาพ้อง ผู้ชม 9 คนชอบกลวิธีแปลคาเรียก
ขานด้วยการถอดเสียงและพอใจกับการแปลการเล่นคาพ้องด้วยการอธิบายคาพ้องและสถานการณ์ นอกเหนือจากการ
อ่านบทบรรยาย ผู้ ช มยั งพิจ ารณาการแสดงสี ห น้ า ท่าทางและน้าเสี ยงของตัว ละครเพื่อทาความเข้าใจเนื้อเรื่องและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ: คาเรียกขาน, การเล่นคาพ้อง, นักแปลแฟนซับ, การรับรู้ของผู้ชม, แนวคิดการสื่อสารในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว
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หลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยกับการเรียนรู้ใหม่ของศิลปินในเมืองยอกยาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่แดนชวากลาง
พสชนันทร์ พันธรรม
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: potchapam@aru.ac.th

บทคัดย่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่แดนชวากลาง เป็นการอบรมที่ให้ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์
ไทย จัดขึ้นโดยวิทยากรจากประเทศไทยเป็นผู้บรรยายและนาไปสู่การปฏิบัติ ในการทากิจกรรมร่วมกันกับผู้เข้าร่วมอบรม
ในโครงการ กล่าวคือ ศิลปินที่อาศัยและศีกษาอยูในพื้นที่ เมืองยอกยาการ์ตา เกาะชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย โดย
สถานที่จัดกิจกรรมเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปะระดับบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียงทางเกาะชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย
ในชื่อ Pascasarjanan ISI Yogyakarta, Indonesia กระบวนการถ่ายทอดหลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยกับการ
เรียนรู้ใหม่ของศิลปินที่อาศัยอยู่ในเมืองยอกยาการ์ต้าเกาะชวากลางประเทศอินโดนีเซีย ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่แดนชวากลางนั้น กิจกรรมได้จัดขึ้นจานวน 2 วันดาเนินการ ได้แก่ กิจกรรม “ปรับพื้นฐาน-รู้จักเรีย กเป็ น -ปฏิ บั ติได้ ในหลั ก การเคลื่ อ นไหวทางนาฏศิล ป์ไทย” ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิ บั ติก าร 3 ชั่ว โมง/วัน
กิจกรรม “บาติกนุ่งโจง-ซามปูร์ห่มสไบ-ใส่ได้ใส่เป็น” และกิจกรรม “ราไทยราได้-ประยุกต์ใช้-แสดงเป็น” ระยะเวลาใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/วัน รวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากแบบประเมินความ
พึงพอใจของศิลปิ นในเมืองยอกยาการ์ตา เกาะชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ไทยในโครงการดังกล่าว ได้ทาการประเมินก่อนเข้าร่วมอบรม ระหว่างเข้าร่วมอบรม หลังจากเข้าร่ว มอบรมและ
ภาพรวมของโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 1
คือ ไม่มี/ไม่ดี และความสนใจนาฏศิลป์ไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 3 คือ ปานกลาง ในขณะที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ไทยในโครงการดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประเมินตนเองในการปฏิบัติหลักการเคลื่อนไหวทาง
นาฏศิลป์ไทยได้ อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 5 คือ มากที่สุด / ดีที่สุด ทั้งนี้ หลังจากเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยใน
โครงการดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินตนเองว่ามี ความเข้าใจในหลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยมากขึ้น
โดยมีความรู้เกี่ย วกับ นาฏศิล ป์ ไทยเพิ่ม ขึ้น มากกว่าก่อ นเข้ าร่วมอบรม ทั้ งนี้ ผู้ เข้ าร่วมอบรมมีความสนใจจะเข้าร่ว ม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ไทยในครั้งต่อไป รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สึกสนใจและทัศนคติที่ดีใน
นาฏศิลป์ไทยมากขึ้นกว่าเดิม อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 5 คือ มากที่สุด / ดีที่สุด สุดท้ายนี้ ผู้เข้าอบรมได้ประเมินภาพรวมของ
โครงการและประเมินวิทยากรผู้ให้ความรู้ในหลักการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทยกับการเรียนรู้ใหม่ของศิลปินที่อยู่ในเมือง
ยอกยาการ์ตา เกาวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ 5 คือ มากที่สุด / ดีที่สุด ในคะแนนที่สูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ต่อระดับความพึงพอใจของศิลปินที่อยู่ในเมืองยอกยาการ์ตา เกาะชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ตลอด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยดังไกลสู่แดนชวากลาง
คาสาคัญ: นาฏศิลป์ไทย, หลักการเคลื่อนไหวพื้นฐาน, ประเมินความพึงพอใจ, ศิลปินในเมืองยอกยาการ์ตา
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การวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามแนวทางครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดหลักมหาสติปัฏฐาน 4
สรัญญา โชติรัตน์1 วัชรี เลขะวิพัฒน์2 วิลาสีนี บุญธรรม3
พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (บุญเสริม ศรีทา)4
1,2,3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
1
E-mail: saranyar6363@gmail.com; 2E-mail: watcharee@mju.ac.th;
3
E-mail: wboontham@hotmail.com; 4E-mail: phdbsn11@gmail.com
4

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจและวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามแนวทางครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องเพื่อสกัดหลัก
มหาสติปัฏฐาน 4 เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร เป็นลักษณะการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางปฏิบัติครูบาอาจารย์จานวน
12 รูป/คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผลงานวิจัย จานวน 55 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1) ฐานกายานุปัสสนา : แนวทางหลวงปู่
มั่น ภูริทตฺโต, พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) , พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร), พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณฺสิทธิ), พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธฺมโม) เทคนิควิธีการอาศัยใช้คาบริกรรมภาวนาพุทโธ บริกรรมยุบ
หนอพองหนอ และกาหนดลมหายใจเข้าออก 16 ขั้น กาหนดรูปนาม ตามสภาวธรรมฐานตามจริง 2) ฐานเวทนานุปัสส
นา : แนวทางท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า เทคนิควิธีการอาศัยนาความรู้สึกเกิดขึ้น ตามร่างกายด้วยจิตเป็นอุ เบกขา
พิจารณาองค์ธรรม อาตาปี(มีความเพียร) สติมา(มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ) สัมปชาโน (รู้สึกตัวทุกขณะ) คอยกากับ ไม่มีคา
บริกรรม 3) ฐานจิตตานุปัสสนา : แนวทางพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดา)
เทคนิควิธีการปฏิบัติวิชาธรรมกาย(รูปแบบพัฒนาจิต) กรรมฐานวิชามโนยิทธิ (มีฤทธิ์ทางใจ) ลักษณะรู้เห็น สัมผัสความ
จริงด้วยการใช้ใจ การเพ่งจิต 4) ฐานธรรมานุปัสสนา : แนวทางสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณ ายก (เจริ ญ สุ ว ฑฺ ตโน), หลวงพ่ อ เที ย น จิ ตฺ ต สุ โภ, พระราชสั งวรญาณ(พุ ธ ฐานิ โย), สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เทคนิควิธีการปฏิบัติตามข้อธรรม ฝึกสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อตัดตัวความคิดปรุงแต่งทั้งหลาย ทาให้
เข้าใจอริยสัจ 4 เน้นใช้สติจับความเคลื่อนไหว ไม่เน้นคาบริกรรม ใช้สติอยู่กับปัจจุบันขณะ ทาสติตามรู้ความคิด
คาสาคัญ : มหาสติปัฏฐาน 4, แนวทางปฏิบัติครูบาอาจารย์
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การออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน
ณัฐธิดา จงรักษ์1 ธัชพรรณ เหมือนกรุง2 และสุชาวดี อุ่นเกตุ3
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
Email: archio_jung@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน
และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายสาหรับการออกแบบกระเป๋าหนังจากลวยลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น
จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการจากการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มสตรีในวัยทางานจานวน 100 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบจานวน 5 ท่าน เพื่อคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดสาหรับนาไปเป็นผลิตภัณฑ์จริง ผู้วิจัยได้แบ่ง
แนวคิดในการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวความคิดในการออกแบบลวดลาย และ 2) แนวความคิดในการออกแบบ
รูปทรงของกระเป๋า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีความคิดเห็นตรงกันคือ รูปแบบ ของลวดลาย
ดอกไม้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ค่าเฉลี่ย = 4.4 ค่า S.D. 0.56 จากนั้นจึงนารูปแบบที่ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปประเมินความพึง
พอใจของผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถามตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 50 ท่าน ได้ผลสรุปดังนี้ ด้านโครงสร้างด้านวัสดุที่ใช้
และด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ ย เท่ากัน คือ ระดับมากที่สุ ด ส่ว นด้านหน้ าที่ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก สรุป ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องการออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรี
พันต้น จังหวัดน่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบกระเป๋าหนังจากลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น
จังหวัดน่าน มีการออกแบบให้ทันสมัย สีสันสวยงาม ใช้งานได้ จริง และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ การออกแบบ
ควรคานึงถึงขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ให้มีความแม่นยา เพื่อลดข้อผิดพลาดในการสั่งผลิต และควรเน้นย้าการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่กาหนด
คาสาคัญ: กระเป๋าหนัง, ลวดลายปูนปั้นวัดศรีพันต้น
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การออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป
ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นิรุตติ์ ชัยโชค1 ปานฉัตร อาการักษ์2 และกัสมา กาซ้อน3

1, 2, 3

สาขาการบัญชี สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1
Email: ning.chai@hotmail.com; 2Email: p.thipnew1@hotmail.com, 3Email: kasama.kasorn@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินงาน การจัดทาบัญชี วงจรการค้า ปัญหาในการจัดทา
บัญชี และเพื่อการออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ตาบลเมืองพาน
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การ
บันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือประธานวิสาหกิจชุมชน สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่การบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต
และจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ส่วนใหญ่มีรูปแบบการดาเนินงานประเภทกิจการเจ้าของ
คนเดียว บริหารงานแบบครอบครัว มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังกาไร เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ลงทุนและควบคุมการดาเนินงานเอง
ทั้งหมด มีการจาหน่ายและขายสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากผู้ประกอบการฯ มีความรู้และความ
ชานาญในการผลิตสินค้า และปัญหาในการจัดทาบัญชีส่วนใหญ่ ขาดการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
2. การออกแบบการวางระบบบัญชีด้วยการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง ประโยชน์ใ นการจัดทาบัญชี
การวางระบบบัญชี และมีการนาระบบบัญชีมาทดลองใช้ ประเมินผลการใช้ระบบบัญชี และติดตามผลการใช้ระบบบัญชี
พบว่าผู้ประกอบการ ฯ ต้องการระบบบัญชีที่ไม่ซับซ้อน การจัดทาบัญชีที่ปฏิบัติได้ง่ายเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ได้
เนื่องจากรายการค้าไม่มากนัก และผู้ ประกอบการฯ เป็นผู้บันทึกบัญชีเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังไม่คุ้นเคยกับ
ระบบบัญชีการเงินใหม่ แต่หากนามาปฏิบัติเป็นประจา ได้ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่ องก็จะสามารถทารายงานการเงิน
ได้
คาสาคัญ: การวางระบบบัญชี, ผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป
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การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป
ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ธนภัทร กันทาวงศ์1กัสมา กาซ้อน2 และเอกชัย อุตสาหะ3
1, 2, 3

สาขาการบัญชี สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Email: Thanaphat.kun@gmail.com; 2Email: kasama.kasorn@gmail.com; 3Email: pomwea@hotmail.com

1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเพื่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ประกอบการผลิ ตและจาหน่ายธุรกิจ
เกษตรแปรรูป ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม กิจกรรมสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประธานวิสาหกิจชุมชน สมาชิก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่
ผลิตและจาหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวน 18 กลุ่ม จานวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเภอพาน
ผู้ ป ระกอบการฯ ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ าง 38- 62 ปี รูป แบบการด าเนิ น งานเป็ น วิส าหกิ จ ชุ ม ชน มี ก าร
ดาเนิ น งานเป็ น ธุรกิจ มุ่งหวังกาไร อาชีพหลั กเป็นเกษตรกร นาผลผลิ ตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อถนอมอาหารให้
สามารถเก็บได้นานขึ้น และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิต ความสามารถ ทักษะที่สั่งสม ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการ เลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัวเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม
2. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังเช่น (1) ผู้ประกอบการฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตาม
กรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้ 1) สามารถส่งออกได้ โดยมีความแกร่งของ
ตราผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม 3) ความมีมาตรฐานโดยมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า และ 4) มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัต ลักษณ์ของชุมชนเชิงพื้นที่ (2) กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้
สื่ อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ป ระกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบคื อ 1) รู ป ร่ า งหน้ า ตา (Attributes) 2)
คุณ ประโยชน์ (Benefit) และ 3) คุณ ค่า (Values) นอกจากนี้สิ่ งที่ต้องคานึ งเป็นอย่างมากคือ บรรจุภัณ ฑ์ภั ณ ฑ์ โดย
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิด จะต้องมีความโดดเด่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการฯ ให้
เป็นที่รู้จักภายนอก
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ธุรกิจเกษตรแปรรูป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
บรรพต กิติสุนทร* และ พีรพล วงษ์ทอง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Email: banpot@webmail.npru.ac.th

บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จานวน 80 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานเทศบาลเมือง
นครปฐม จั งหวัดนครปฐม ได้แก่ ปั จจั ย ด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐ เป็นรัฐ บาลดิจิทัล ปัจจัยด้านการส่ งเสริมให้ เกิด
นวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยด้านการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทางานแบบประชารัฐ ส่งผลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 77.1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 และ 0.001
คาสาคัญ: การบริหาร, ธรรมาภิบาล, เทศบาล
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การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์การสร้างความหมายของวุฒิการศึกษาในเพลงลูกทุ่ง
วิภาวี ฝ้ายเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: wipaweef24@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์การสร้างความหมายของวุฒิการศึกษาในเพลงลูกทุ่งที่
เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึง 2562 และที่พบว่ามีคาร้องแสดงความคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ต่อวุฒิการศึกษาระดับต่าง ๆ
ในสังคมไทย จานวน 143 เพลง โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์แนวทางของแฟร์คลัฟ (Fairclough)
มาพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาของคาร้องและอธิบายความหมายนัยของวุฒิการศึกษาระดับต่า งๆ ผลการวิจัยพบว่า มีชุด
ความหมายต่าง ๆ ในเพลงลูกทุ่งที่สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาตามระบบของชาติโดยเน้นให้เรียนต่อถึงระดับ
ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเลื่อนชั้นทางสังคมตอบสนองวาทกรรมการพัฒนาสังคมสู่ความเป็นสมัยใหม่ตามลัทธิทุน
นิยมอุตสาหกรรมแบบตะวันตก เรียงลาดับจากพบมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) วุฒิการศึกษามีผลต่อการสมหวังด้านความรัก
2) ระดับ วุฒิ การศึกษาและประเภทของสถาบั น การศึกษามีผลต่อระดับสถานภาพทางสั งคมและเกียรติยศศักดิ์ศรีที่
แสดงออกจากวิถีชีวิตและการบริโภค 3) ระดับวุฒิการศึกษามีผลต่อการประกอบอาชีพ 4) ระดับวุ ฒิการศึกษามีผลต่อ
ความรู้สึกหรืออนาคตของพ่อแม่หรือญาติ -พี่น้อง 5) ทัศนคติเชิงบวกสนับสนุนการได้เรียนต่อระดับปริญญาหรือมีวุฒิ
ปริญญา 6) การสาเร็จการศึกษาสาคัญกว่าความต้องการทางเพศ
คาสาคัญ: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์, การสร้างความหมาย, วุฒิการศึกษา, เพลงลูกทุ่ง
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สิริพร ทิชาชาติ1 และ ศิรินันท์ นุยภูเขียว2

1

ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: tichacharts@gmail.com; 2Email: sirinunn.49010110132@gmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เปรียบเที ย บแรงจู งใจภายในและแรงจู งใจภายนอกที่ ส่ งผลต่ อการเรีย น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่กาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มีแรงจูงที่ส่งผลต่อการการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง โดยมีแรงจูงใจภายในที่เหมือนกัน 3 ข้อ
ได้แก่ ความต้องการในการพัฒนาตัวเอง ความต้องการในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ และความ
ต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และแรงจูงใจภายนอกที่เหมือนกัน 3 ข้อ ได้แก่ ความจาเป็นในการศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ อาชีพในอนาคต และอิทธิพลของสังคมปัจจุบัน นักศึกษาทั้งสองชั้นปียังมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน โดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ความสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเป็นแรงจูงใจภายใน และมีความคาดหวัง
ของครอบครัวเป็นแรงจูงใจภายนอก ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีแรงจูงใจภายในจากศิลปิน ภาพยนตร์ และเพลงสากล
และแรงจูงใจภายนอกคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
สาคัญ: แรงจูงใจ, แรงจูงใจภายใน, แรงจูงใจภายนอก, การเรียนภาษาอังกฤษ

49

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
HS218 : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลกระทบและการปรับตัวของกิจการที่เน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ณพวัฒน์ ยงยืน1 ชุตกิ าญจน์ มนันธิรโชค2 และ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว3

1,2

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Email: phisittthaphat.t@rsu.ac.th

3

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ เป็ น การเป็ น วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และด าเนิ น การวิ จั ย ภาคสนาม (field
research) โดยใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เน้นให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจี นในเมืองพัทยา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านรายได้มากที่สุด
เนื่องจากกิจการเน้นให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 6070 เมื่อมีการปิ ดประเทศและไม่มีนั กท่ องเที่ยวชาวจีนมาใช้บริการ จึงส่งผลให้ รายได้ทั้งหมดของกิจการลดลง ทั้งนี้ ผู้
ประกอบกิจการมีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น มีการวางแผนหยุดกิจการชั่วคราว
หรือปิดกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการวางแผนเปลี่ยนสินค้า เปลี่ยนบริการและเปลี่ ยนกลุ่มลูกค้า ภาครัฐควรมี
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ชดเชยรายได้ให้ กับ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ มี น โยบายสนั บสนุ นฟื้ น ฟู กิ จการในระยะยาวและควรมี
มาตรการป้องกันและรักษาโรค COVID-19 ที่เป็นรูปธรรม
คาสาคัญ: ผู้ประกอบกิจการ, ผลกระทบและการปรับตัว, นักท่องเที่ยวชาวจีน, การแพร่ระบาดของ COVID-19, เมือง
พัทยา
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ธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลาม
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กัมปนาท บัวเจริญ1 และ ฟารุก ขันราม2

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: kampanat@aru.ac.th; 2Email: khunram_faruk@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ธุ ร กิ จ ขายตรงในทั ศ นะอิ ส ลาม แขวงแสนแสบ เขตมี น บุ รี จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อธุรกิจขายตรงในทัศนะอิสลาม 2) เพื่อศึกษาระดับของทัศนคติ
มุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างประชากรชาวมุสลิม จานวน 100 คน ที่อาศัยอยู่แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อธุรกิจการขายตรงในทัศนะอิสลาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.00 ที่มี
อายุ 15-25 ปี ร้อยละ 45.00 สถานภาพโสด ร้อยละ40 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน ร้อยละ 55 ที่ศึกษาอยู่
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 43
ศึกษาระดับการศึกษาศาสนาที่มิได้ศึกษา ร้อยละ 33 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,000-10,000 ร้อยละ 41 และมีลักษณะที่อยู่
อาศัยชุมชนแออัด ร้อยละ 34
2) ศึกษาระดับของทัศนคติมุสลิม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อการขายตรงในทัศนะอิสลาม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75, S.D. เท่ากับ 1.16 ซึ่งพบว่าทัศนคติมุสลิมที่มีต่อการทาธุรกิจขาย
ตรงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: ทัศนะ, การขายตรง, กฎหมายอิสลาม
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การวิเคราะห์ภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา
กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค1 สุนันทา ศิริสุมทุม1 นิมิตร ส้มสุด1
จงกล เก็ตมะยูร1 และอรรถวุฒิ มุขมา2
1

สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1
Email : kanpabhat@gmail.com

2

บทคัดย่อ
บทความเรื่องการวิเคราะห์ภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตามีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา ของชุมชนบ้านเวินชัย ตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะ
ชั ย จั งหวัด ยโสธร วิเคราะห์ ลั ก ษณะภาษาในบทสวดและบทบาทของการประกอบพิ ธีเลี้ ย งศาลปู่ ต าในทางคติ ช น
วิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผลการศึกษา
พบว่า จากการวิเคราะห์ ลั กษณะตัว บทในการประกอบพิ ธีเลี้ ยงศาลปู่ต า หรือการทาพิ ธีบู ช าผี ปู่ ตาของชุมชนแห่ งนี้
กล่าวคือ เป็นการเซ่นไหว้บูชาผีปู่ตา การเสี่ยงทาย การบนบาน (การบ๋า) และการบอกกล่าวขอพร โดยทั้ง 4 ประเภท
ดังกล่าว ผู้ที่ประกอบพิธีจะต้องเป็นเฒ่ าจ้าเท่านั้น เป็นผู้นาพาการประกอบพิธีทั้งหมด เพราะเฒ่าจ้าเป็นบุคคลเพียงคน
เดียวที่คนในชุมชนเชื่อมั่นว่าสามารถสื่อสารกับวิญญาณของผีปู่ตาได้ ส่วนการวิเคราะห์บทบาทของการประกอบพิธีเลี้ยง
ศาลปู่ตา มี 3 ประเด็น คือ บทบาทด้านปั จเจกบุคคล บทบาทด้านความสั มพันธ์ภ ายในครอบครัว และบทบาทด้าน
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน ทั้งนี้บทบาททั้ง 3 ประเด็น ล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทของความเชื่อที่มีต่ออานาจเหนือมนุษย์
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนแห่งนี้ จึงทาให้มี
การประกอบพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาขึ้นมา
คาสาคัญ : บทบาท, ผีปู่ตา, บ้านเวินชัย ตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า”
ครั้งที่ 4

บทคัดย่อAbstract
การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
MB301 : สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ

การคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อกาหนดราคาอาหารก่อนขายผ่านแอพพลิเคชั่น
กรณีศึกษา : ร้านตาจัดจ้าน ในย่านนี้
สุจิตรา ลาภทวี
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี
1
Email: Sujitra.253725@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการทาร้านส้มตา 2) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการขายส้มตาของ
ร้านจัดจ้าน ในย่านนี้ 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นราคาขายส้มตาในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab
Food 4) เพื่อเปรียบเทียบกาไรจากการตั้งราคาขายส้มตาในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food ขอบเขตการ
วิจัยเฉพาะร้านส้มตาจัดจ้าน ในย่านนี้ ประชากร คือ เจ้าของร้านตาจัดจ้าน ในย่านนี้ และกลุ่มตัวอย่าง คือ ส้มตาจานวน 18
เมนู เพื่อศึกษาต้นทุนในแต่ละเมนูว่าแต่ละเมนูใช้ต้นทุนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นราคาขายส้มตา
ในช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda และ Grab Food ผลการวิจัยพบว่าผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนเพื่อกาหนด
ราคาอาหารก่อนขายผ่านแอพพลิเคชั่น : กรณีศึกษา ร้านตาจัดจ้าน ในย่านนี้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าทั้งสิ้น 18 รายการ โดยจานวนที่ขายสามารถคานวณการหาจุดคุ้มทุน
ของส้มตาแต่ละเมนู สรุปได้ว่า จุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) รวมทุกเมนู เท่ากับ 9,764 (จาน/เดือน) จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) รวมทุกเมนู
เท่ากับ 327 (จาน/วัน) โดยจุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) สูงสุด คือ เมนูตาซั่ว 1249 จาน/เดือน จุดคุ้มทุน (จาน/เดือน) ต่าสุด คือ เมนู
ตามาม่ากุ้งสด 221 จาน/เดือน และ จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) สูงสุด คือ เมนูตาซั่ว 42 จาน/วัน จุดคุ้มทุน (จาน/วัน) ต่าสุด 3 เมนู
คือ ตาป่ากุ้งสด ตาป่าทะเล ตามาม่ากุ้งสด 8 จาน/วัน โดยผลเปรียบเทียบทั้ง 2 แอพพลิเคชั่น ซึ่งได้แก่ แอพพลิเคชั่น Food
Panda และ Grab Food จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและนามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกาไรจากการตั้ง
ราคาขายส้มตาในช่องทางแอพพลิเคชั่น แสดงให้เห็นว่าช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda มีปริมาณยอดขายที่มากกว่า ส่งผล
ให้เป็นช่องทางที่สามารถสร้างกาไรได้มาก อีกทั้งหลังจากการเปรียบเทียบผลกาไรและตั้งราคาขายใหม่แล้ว ผลต่างของกาไรที่
ช่องทางแอพพลิเคชั่น Food Panda ก็ยังคงมีกาไรที่มากกว่าและเป็นราคาที่เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงและซื้อ
รับประทานได้ ข้อเสนอแนะในการวิจัย จากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการนาทฤษฎีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่ง
สามารถเห็นได้ว่าสามารถใช้ได้จริง เพื่อหาจุดคุ้มทุนในการทาร้านส้มตา ควรใช้ Break Even Point ในการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
และจุดที่ขายแล้วมีกาไรตามต้องการ อีกทั้งยังช่วยในการตั้งราคาขายผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้เพื่อวางแผนการขายสินค้าก่อนที่
จะผลิตและช่วยในการตัดสินใจผลิต เพื่อควบคุมสินค้าสาเร็จรูปให้เพียงพอในการขายและไม่เหลือมากเกินไป การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนนี้ทาให้สามารถใช้ในการวางแผนการผลิตและวางแผนการขายได้ แต่ในความเป็นจริงเมื่อนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
ควรมีการใช้รูปแบบการนาค่าพยากรณ์ความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตมาร่วมการวิเคราะห์รวมถึงการนามาใช้เพื่อทบทวนการ
สั่งซื้ออย่างสม่าเสมอเนื่องจากข้อมูลของความต้องการใช้ รวมถึงข้อมูลปริมาณและราคาวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
จะทาให้การนาไปใช้ก่อเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คาสาคัญ: ต้นทุน, จุดคุ้มทุน, แอพพลิเคชั่น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ชาญชัย เมธาวิรุฬห์1 และ สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด2

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: chanchai@aru.ac.th; 2Email: sudarat_k@hotmail.com

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ 1. เพื่อ ศึกษาระดับของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กับ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค และ 2. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
กับ ร้ านค้าปลี ก สมัย ใหม่ของผู้ บ ริโภค กลุ่ มตัว อย่างที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ บริโภคที่ มีประสบการณ์ ซื้อสิ นค้ า
ออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณาประกอบด้วย ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาณเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่ T-test และ One
way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุ คคลด้านเพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และรายได้ที่
แตกต่ างกั น ไม่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ งใจเชิ งพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ กั บ ร้านค้ าปลี ก สมั ย ใหม่ ข องผู้ บ ริโภค ดั งนั้ น
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่สามารถนาผลการศึกษาข้างต้นไปประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการซื้อ
สิน ค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บ ริโภคให้ เกิดประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ให้ความสาคัญกับการจัดโปรโม ชั่น
ส่งเสริมการขายที่มุ่งให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านเพศ และช่วงอายุของผู้บริโภค เป็นต้น
คาสาคัญ: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, การซื้อสินค้าออนไลน์, ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตาบลสองพี่น้อง
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ1 และ ปัทมา เกรัมย์2
สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1
E-mail: sukprasert252@gmail.com; 2Email: pattama0903@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตาบลสองพี่น้อง อาเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตาบลสองพี่น้อง อาเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจัน ทบุรี และ 2) ศึกษาผลตอบแทนการปลู กกล้ วยไข่ของเกษตรกรในตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ในตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จานวน 20 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จ รูป คานวณ สถิติพื้น ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ ผ ลตอบแทนโดยใช้
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายุ 30 -40 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 มีแหล่งเงินทุนส่วนตัว และกองทุนหมู่บ้าน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีภาระหนี้สินต่ากว่า 30,000
บาท จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีประสบการณ์ทางาน 5-10 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ต้นทุนการ
ปลู ก กล้ ว ยไข่ เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ 51,292.49 บาท ซึ่ งประกอบด้ ว ย ค่ า วั ต ถุ ดิ บ เฉลี่ ย 9,689.51 บาทต่ อ ไร่ ค่ าแรงงานเฉลี่ ย
16,841.86 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ย 24,761.12 บาทต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 12,001 กิโลกรัมต่อไร่ คิด
เป็ น จานวนเงิน รายได้จากการเพาะปลู กกล้ วยไข่ เฉลี่ ย 409,234.57 บาทต่อไร่ รายได้ จากการขายหน่อพันธุ์กล้ว ยไข่
14,439.51 บาทต่อไร่ มีกาไรสุทธิเฉลี่ย 372,224.18 บาทต่อไร่ มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.033 ตัน หรือ 33 กิโลกรัมต่อไร่ มี
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 57.46 % และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 53.24 %
คาสาคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, การปลูกกล้วยไข่
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแสงจันทร์ภร (เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่)
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: saowalak@aru.ac.th

บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรแสงจันทร์ภร (เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่) อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2) ปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ความเป็นตัวตน เพื่อการนาไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
การทาการตลาด สินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรแสงจันทร์ภร (เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่) อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ประชากรคือผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพร แสงจันทร์ภร (เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่) จานวน 32 คน กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ที่เคย
ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพร แสงจันทร์ภร (เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่) จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลการวิจัย สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรแสงจันทร์ภร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์บอกแหล่งผลิตอย่างชัดเจน บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดวั นที่ผลิตและวันหมดอายุ
อย่ างชัดเจน บรรจุ ภั ณ ฑ์ มีเครื่องหมายรับ รองคุณ ภาพแสดงให้ เห็ น ชัดเจน บรรจุภั ณ ฑ์ ช่วยเก็บ รักษาคุณ ภาพและ
ผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน บรรจุภัณฑ์สะดวกต่อการอุปโภค บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัยและมีความสวยงาม 2) ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจต่อตราสินค้า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ แสดงชื่อตราสินค้าได้อย่าง
ชัดเจน ตราสินค้ามีสีสันที่สวยงาม ตราสินค้าแสดงถึงความเป็นเอกลัษณ์ รูปแบบกราฟฟิกเหมาะสมกับตราสินค้า ตรา
สินค้าบ่งบอกถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ามีความทันสมัย
คาสาคัญ : บรรจุภัณฑ์, ตราสินค้า, การพัฒนา
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การจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประพันธ์ พรผุดผ่อง และ แสงจิตต์ ไต่แสง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
prapan.porn2513@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในการจัดการทรัพยากรการบริหาร และเพื่อ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย จานวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาเป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000 – 10,000 บาท มีประสบการณ์ทางาน 1 – 5 ปี มีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยในการจัดการทรัพยากรการ
บริหาร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดั บมาก มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นย่อยเกี่ยวกับด้านการพัฒนาผลิตภาพ ด้านการสร้าง
มูล ค่าและคุณ ค่าให้ กับ สิ น ค้าและบริก าร มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ส่ ว นด้านการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านการหาช่องทางขยายตลาด ด้านเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางผล
การการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็ นด้านปั จจัยในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่าง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทางาน ที่แตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: วิสาหกิจชุมชน, การจัดการ, ทรัพยากรการบริหาร
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การทดสอบความแตกต่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่น
Food Delivery
อรวรรณ บุญทา1 และบรรดิษฐ พระประทานพร2
1

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1
Email: Orawan.boo46@gmail.com; 2Email: Bundit.ph@ssru.ac.th

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคชั่น Food Delivery โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัย ความน่ าจะเป็ น และใช้การเลื อกสุ่ มตัว อย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล
ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) สถิติการวิเคราะห์ T-test, F-test
และ One Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.00 มีอายุ ระหว่าง
24-28 ปี ร้อยละ 46.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 68.80 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 81.00 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 39.50 มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 37.00 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ด้าน
ระดั บ การศึ ก ษาและอาชี พ ที่ แ ตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ แ อปพลิ เคชั่ น Food Delivery อย่ างมี
นั ย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 และด้ านเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ ย แตกต่างกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กใช้
แอปพลิเคชั่นFood Delivery อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพการให้บริการ, การตัดสินใจ, แอปพลิเคชั่น Food Delivery
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การบริหารจัดการระบบไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในเขตพื้นที่อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ปฐมกช เนียมคา1 และแสงจิตต์ ไต่แสง2
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: mysunshine61946@gmail.com; 2Email: phdpoo@gmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริการจัดการระบบไฟแนนซ์ให้เกิดประสิทธิภาพ ในเขตพื้นที่
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการบริการจัดการไฟแนนซ์ ในเขตพื้นที่ อาเภอ
บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพของระบบไฟแนนซ์ ในเขต
พื้นที่ อาเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่ออาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จานวน
400 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจั ย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบด้วยค่าที (Independent Sample t - test) โดยใช้การทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวน 1
ตัวแปร (One – way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.75 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.25 มีอายุ 31 – 40 ปี 2) ด้านประสิทธิภาพ พบว่า โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความถูกต้องในการทางาน และด้า นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการประหยัดงบประมาณ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารจัดการระบบไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการ
บริหารจัดการระบบไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านความถูกต้องในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีเจ้าหน้ าที่คอยตรวจสอบความถูกต้อง ด้านการลดขั้นตอนการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีบริการชาระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ด้านการประหยั ดงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก พบว่า มีส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ ไฟแนนซ์ ประสิทธิภาพ
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การศึกษากลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมธานันท์ สุขสาลี1 และภัทรนันท สุรชาตรี2
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: Methanun.s@gmail.com; 2Email: Surachatri@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับกลยุทธ์การให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาโลตัส อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 385 คน โดยใช้วิธีกา รสุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดย
กาหนดระดับค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านความน่าเชื่อถื อ อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา แตกต่ างกั น พบว่า ลู ก ค้าที่ มีเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ ต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น ต่อ กลยุท ธ์ก าร
ให้บริการของพนักงาน แตกต่างกัน ส่วนรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การให้บริการของพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: กลยุทธ์การให้บริการ, พนักงาน, ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคภูมิ ด้วงมูล1 และอารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ2
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: phakphum1984d@gmaill.com; 2Email: Arrom18062504@gmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในเขตอาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัย
ของผู้บริโภคในเขตอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเช่าที่พัก
อาศัยกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค ในเขตอาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วง
อายุระหว่าง 20 – 59 ปี จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการทดสอบที (Independent t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเช่ า ที่ พั ก ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตอ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่
พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัย พบว่า
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ แตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนด้านรายได้ฉลี่ย ไม่แตกต่าง
กัน 4) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนด้าน อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ไม่
แตกต่างกัน 5) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเช่าที่ พักอาศัยกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเช่ าที่ พั ก อาศั ย ของผู้ บ ริโภค ในเขตอ าเภอบางปะอิ น จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัย ในระดับต่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
คาสาคัญ: การตัดสินใจ, พฤติกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด
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ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อถังเก็บน้าดีร้านวัสดุก่อสร้าง
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศิริวรนุช ชัยช่วย1 และ แสงจิตต์ ไต่แสง2
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: siriworanuch.c1@gmaill.com; 2Email: phdpoo@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกซื้อถังเก็บน้าดีร้านวัสดุก่อสร้าง
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึ กษาส่วนประสมทางการตลาดถังเก็บน้าดีร้านวัสดุก่อสร้าง อาเภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื้อกับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายถังเก็บน้าดีร้านวัสดุ
ก่อสร้าง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อกับกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
ถังเก็บน้าดีร้านวัสดุก่อสร้าง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่ใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างใน
พื้นที่อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบที (Independent t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และวิ เคราะห์หาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ ของเพี ยร์สัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 62.50 มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.50 ประกอบอาชีพลูกจ้าง
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท และสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ
54.80 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าถังเก็บน้าดี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย =
4.14) คิดเป็นร้อนละ 82.80 เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการตัดสินใจซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) คิดเป็นร้อยละ
85 รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.18) คิดเป็นร้อยละ 83.60 3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์การส่งเสริม
การขายทางการตลาด 7P’s พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจารณารายด้าน
จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้ านผลิตภั ณฑ์ มี ค่ าเฉลี่ยสูงที่ สุด (ค่ าเฉลี่ย = 4.27) คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.40 รองลงมาคื อ ด้ านราคา
(ค่าเฉลี่ย = 4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.20 ตามลาดับ 4) ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าถังเก็บน้าดี พบว่า ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และสถานภาพ แตกต่างกั นที่ ระดั บนัยสาคัญ .05 ส่วนด้ านรายได้ เฉลี่ยไม่ แตกต่างกั น 5) ผลการทดสอบสมติฐานเพื่ อ
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทางการตลาด 7P’s พบว่า ด้านเพศ อายุ อาชีพ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนด้านระดับการศึกษา รายได้
สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน 6) ผลทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ถังเก็บน้าดีกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาด 7P’s โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าถังเก็บน้าดีโดยรวมมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายทางการตลาดในระดับสูง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ
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การศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศุภฤกษ์ เทียรฤกษ์1 และ อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ2
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: Toonsupalerk1977@gmail.com; 2Email: Arrom18062504@gmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรการขนส่ง
สินค้าด้านเทคโนโลยี ในพื้ นที่จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของ
บุคลากรการขนส่ งสิ นค้า ในพื้ นที่ จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่ อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างสมรรถนะกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรการขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรด้านการ
ขนส่งสินค้า ที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งถูกต้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบที (Independent t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.50 มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี คิดเป็นร้อละ 31.00 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท สถานภาพสมรส 2) ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.99 3) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้า พื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 4) ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มี และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญ
.05 ส่วนด้านเพศ อายุ และรายได้ ไม่แตกต่างกัน 5) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ของบุคลากรในธุรกิจขนส่ งสินค้า มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีโดยวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพันธ์ของเพียร์ สั น พบว่าสมรรถนะของบุ คลการในธุรกิจขนส่ งสิ นค้ามีค วามสั มพันธ์กับการพัฒ นาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ: สมรรถนะ, เทคโนโลยี, การขนส่งสินค้า
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กลยุทธ์ทางการตลาดที่มผี ลต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันวิสา ธูปบูชา1 และอภิชาติ พานสุวรรณ2
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: thoopbucha168@gmail.com, 2Email: apichart_asm@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อาเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น อาเภอพระนครศรีอยุธยา จานวน 400 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างจากการแบ่งสัดส่วนของ 21 ตาบล ใน
อาเภอพระนครศรีอยุธยาและสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ราคา และด้ านพนั ก งาน ส่ ว นด้ านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ ในระดั บ ปานกลาง และ 2) กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของ
ผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
กลยุ ทธ์ทางการตลาดของผู้ ประกอบการ โดยรวม แตกต่างกัน ส่ วนลู กค้ าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, ผลการดาเนินธุรกิจ, ผู้ประกอบการ

66

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
MB315 : สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ

การพัฒนาสวัสดิการ การทางานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรทิพย์ ดรุณวรรณ1 และ ภัทรนันท สุรชาตรี2
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: Pdaroonwan@gmail.com; 2Email: Surachatri@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาสวัสดิการ การทางานของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา 3) เพื่ อศึกษาเปรีย บเที ย บความแตกต่างสวัส ดิการ การท างานของพนักงานบริษัท ผลิ ตชิ้นส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการการพัฒนาสวัสดิการ
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จานวน 322 คน โดยคานวณ
ตามหลักการและแปรผันกันระหว่างขนาด ของกลุ่มตัวอย่างและ ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นโดยกาหนดความเชื่อมั่นที่
95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% จากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว One – way ANOVA และเมื่ อพบว่ามีค วามแตกต่ างอย่ างมี นั ยส าคัญ จะท าการทดสอบความ
แตกต่างเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สวัสดิการ การทางานของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการ
ด้านความปลอดภัย บริการด้านความมั่นคง บริการการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบของ
บริษัท บริการด้านเศรษฐกิจ โบนัสและเงินปันผล อยู่ในระดับมาก บริการด้านการศึกษา บริการนันทนาการ บริการให้
คาปรึกษา บริการอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ( เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่ง
งาน อายุงาน เงินเดือน) แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการการทางาน (บริการด้านสุขภาพอนามัย , บริการด้าน
ความปลอดภัย , บริการด้านความมั่นคง, บริการการจ่ายค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบของบริษัท ,
บริการด้านการศึกษา, บริการด้านเศรษฐกิจ, บริการด้านนันทนาการ, บริการให้คาปรึกษา, โบนัสและเงินปันผล และ
บริการอื่น ๆ) ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
คาสาคัญ: การพัฒนาสวัสดิการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
MB316 : สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ

คุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ของกาลังพล
ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ณัตตยา กุศลครอง1 และภัทรนันท สุรชาตรี2
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: jung_ko_ob@hotmail.co.th; 2Email: Surachatri@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์
ของกาลังพลศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และ 2) ศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคการใช้งาระบบสารสนเทศของกาลังพลศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ในการวิจั ยแบบบั งเอิญ จ านวน 305 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่ าจะเป็ น และเลื อกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
5% สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA
ผลการวิจั ย พบว่า 1) คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารระบบการจ่ายเงิน สวัส ดิก ารอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ของกาลั งพล ศู น ย์
อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ปัญหา
และอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ต่างกัน สถานภาพ ระดับชั้นยศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการระบบการ
จ่ายเงินสวัสดิการอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการเปรียบเทียบการปัญหา
และอุป สรรคการใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศ ไม่ต่างกัน ส่วนระดับชั้นยศ แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค
การใช้ระบบสารสนเทศ ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ระบบการจ่ายเงิน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
MB317 : สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัชรีย์ กองกวี1 และพัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์2
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: pat223201@gmail.com, 2Email: patpasut@aru.ac.th

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ และ
การตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการกับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูป อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 398 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson
correlation
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านราคา ผู้ บ ริโภคมีความคิดเห็ นต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรูปทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และด้านการค้นหาข้อมูล 2) กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้า นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้แปรรู ป ใน
ระดับสูง และเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน
คาสาคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ผู้ประกอบการ
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MB318 : สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ

การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทยของกลุ่มผู้สูงอายุ
ตาบลลาไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมธารัตน์ จันตะนี1 และภัทราพร จันตะนี2
1

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: metharat19@gmail.com; 2Email: p_pat46@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชนลาไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) วิเคราะห์
ศักยภาพชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลาไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย และ
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลาไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ บริบททั่วไปของชุมชน ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory action research – PAR) เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในชุมชน ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทชุมชน
ทั่วไป ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มี อายุ 60 ปีขึ้น ไป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถม อาชีพ เกษตรกรรม รายได้
ครัวเรือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท บริบทของชุมชนสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยมีลารางลาไทร และมีความต้องการ
พัฒนาอาชีพงานฝีมือประเภทผ้า 2) การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน พบว่า จุดอ่อนชุมชนคือขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
การส่งเสริมการตลาด และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม จุดแข็ง คือ กลุ่มมีความเชี่ยวชาญ
ด้านฝีมือการเย็บผ้า ทากระเป๋า และมีการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดออนไลน์
กลุ่มผู้สูงอายุได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย และได้ทาเพจเฟสบุ๊คเพื่อเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ในการส่งเสริม
การขาย
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูผ้าไทย, กลุ่มผู้สูงอายุ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า”
ครั้งที่ 4

บทคัดย่อAbstract
การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST)

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ST401 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสานึกการทิ้งขยะสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
กัมปนาท คูศิริรัตน์1* และ นุชรัตน์ นุชประยูร2
1

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1
Email: ajdankampanat@gmail.com; 2Email: nuchsharat@hotmail.com

บทคัดย่อ
การทิ้งขยะเป็นปัญหาทางสังคนก่อให้เกิดผลกระทบมากมายที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้ให้เกิดจิตสานึกในการทิ้ง
ขยะ จึงทาการออกแบบ พัฒนา และประเมินคุณภาพต้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสานึกการทิ้งขยะสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย จานวน 7
คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย จานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ และ
แบบประเมินคุณ ภาพต้น แบบสื่อแอนิ มชัน 3 มิติ ที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจั ยพบว่า ได้ต้นแบบสื่อแอนิ มชั น 3 มิติ เพื่อส่ งเสริมจิตสานึกการทิ้งขยะ ที่มีขนาด 1280 x 720 พิกเซล
ความยาว 2.45 นาที คุณภาพต้นแบบสื่อแอนิมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสานึกการทิ้งขยะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
สามารถนาไปใช้ในการให้ความรู้ได้
คาสาคัญ: ประเมินคุณภาพ, ต้นแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ, ส่งเสริมจิตสานึกการทิ้งขยะ
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ST402 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาการเพิ่มคุณภาพความร้อนของเครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โดยการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา
สรวิศ สอนสารี* กฤษฎา อ้นอ้าย เอกกฤษ แก้วเจริญ ธวัชชัย ไพรคานาม และศุภณัฐ ภัทรโรจน์สิริ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
*
Email: sorawitsonsaree@psru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้ เป็ นการศึกษาการเพิ่มคุณภาพความร้อนของเครื่องทาน้าร้อนพลั งงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้งแผ่ น
สะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา ในการศึกษาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่ทาจาก
สังกะสีที่มีมุมจุดศูนย์กลางท่อและครึ่งมุมรับรังสี 120◦ และ 11.5◦ ตามลาดับ ที่มีความสูงและความยาวของแผ่นสะท้อน
รังสี 86.6 mm และ 1,200 mm ตามลาดับ ได้ถูกพัฒนาเพื่อนามาใช้ทดสอบร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์แบบท่อความร้อน
ชนิดท่อสุญญากาศจานวน 8 ท่อ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก 33.8 mm และ 47.2 mm ตามลาดับ
และมีความยาว 1,836 mm ผลการศึกษาพบว่า กรณีระบบมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา
ระบบจะสามารถผลิ ตอุ ณหภู มิน้ าร้อนสุ ดท้ ายได้ ใกล้ เคียงกั บกรณี ระบบไม่ มีการติดตั้งแผ่ นสะท้ อนรังสี อาทิ ตย์ แบบรูป
ประกอบพาราโบลา ถึงแม้ระบบจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์น้อยกว่า นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของระบบ พบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเมื่อมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจะ
มีค่าสูงกว่าระบบเมื่อไม่มีการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 54.61 และ
41.78 ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณภาพความร้อน, เครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์, แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา

.
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การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ามันในระดับครัวเรือน
พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์* วัชรี รวยรื่น ปุณยนุช สุขหิรัญ และปภัสรา ทิพย์บรรพต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
*
Email: pongsak@sru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ามันและเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างและใช้งานบ่อหมักก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน เมื่อศึกษาอัตราส่วนของวัตถุดิบ ในสภาวะ
ไร้อากาศที่อุณหภูมิห้อง (30 ± 2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 28 วัน พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของทางใบปาล์มน้ามัน
กับมูลวัว คือ 60:40 ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุด เท่ากับ 16,947 ± 3542.56 มิลลิลิตรต่อลิตร เมื่อนาอัตราส่วนที่
เหมาะสมมาผลิตก๊าซชีวภาพในถังหมักขนาด 1 ลิตร มีปริมาตรการหมัก 500 มิลลิลิตร ที่สภาวะเดี ยวกัน เป็นเวลา 20
วัน พบว่า ทางใบปาล์มน้ามันกับมูลวัว (60:40) ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุดเท่ากับ 10,150 ± 750.15 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร สามารถกาจัดของแข็งระเหยง่าย (VS) ร้อยละ 49.42 สาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า บ่อหมักก๊าซชีวภาพที่
ทาการติดตั้งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ในช่วง 1.20 - 1.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณมีเทนร้อยละ 52.0 ค่าพีเอชน้า
ทิ้งอยู่ในช่วง 7.2 - 7.4 และสามารถใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซ LPG สาหรับหุงต้มได้โดยเฉลี่ย 2 - 3 ชั่วโมง
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ, การหมักร่วม, มูลวัว, ก๊าซมีเทน

.
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ประสิทธิผลของยาตารับประสะไพลในการรักษาอาการปวดประจาเดือนชนิดปฐมภูมิ
ดารัตน์ กัลป์ยานันฑปรีชา1 ปณิชา จันทราพานิชกุล2 ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์2 จงดี แดงรัตน์2
แม้นมาศ วรรณภูมิ1 สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร1 และประวิทย์ อัครเสรีนนท์1,3
1

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2
หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Email: darat.kan@mahidol.edu; 2Email: panichachan@hotmail.com

บทคัดย่อ
ยาตารับ ประสะไพล (PSP) เป็ น ตารับ ยาที่ บรรจุอยู่ ในบัญ ชียาหลั กแห่ งชาติ สาหรับรักษากลุ่ มอาการทางสู ติ
ศาสตร์นรีเวชวิทยา ได้แก่ ระดูมาไม่สม่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดระดู และขับน้าคาวปลาในหญิง
หลังคลอด ซึ่งพบว่า PSP มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการ COX ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวด จากการศึกษาก่อนหน้าของ PSP
พบว่า มีแนวโน้มในการบรรเทาอาการปวดหลังรับประทาน PSP เมื่อรับประทานในช่วงมีประจาเดือนและจากการศึกษา
อื่น ๆ พบว่าสามารถบรรเทาระดับ ความปวดได้ ห ลั งรับ ประทานสารสกั ด PSP อย่ างไรก็ต ามยังไม่ มีห ลั ก ฐานในการ
รับประทานยาตามรูปแบบแนะนาของบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงศึกษาผลของการบรรเทาอาการปวดท้อง
ประจาเดือนตามรูปแบบแนะนาของบัญชียาหลักแห่งชาติเปรียบเทียบกับยาหลอก แบ่งสุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม โดยมี
การคัดเลือกอาสาสมัครจานวน 20 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการปวดท้องประจาเดือนชนิดปฐมภูมิ จากนั้นทุกคนจะ
ได้รับยา PSP หรือยาหลอก รับประทานตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และทาการบันทึกข้อมูลทุกเดือนช่วงมีประจาเดือน
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความปวดของอาสาสมัคร ในกลุ่ม PSP ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเข้า
โครงการตั้งแต่เดือนแรกของการมีประจาเดือน ระดับความปวดที่ลดลง มีความสัมพั นธ์กับธาตุน้าในเจ้าเรือนเกิด และ
ปิตตะ วาตะ ในธาตุเจ้าเรือนตามปกติลักษณะ และยังพบว่า PSP สามารถลดอาการที่เกิดก่อนหรือขณะมีประจาเดือน
เช่น ท้องอืด แน่นท้อง และพบว่าค่าการทางานของตับและไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษานี้เป็น
การทดสอบนาร่อง จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาในอาสาสมัครจานวนมากขึ้นต่อไป
คาสาคัญ: ยาประสะไพล, ประจาเดือน, ปวดท้องประจาเดือนชนิดปฐมภูมิ, การแพทย์แผนไทย, ธาตุเจ้าเรือน

.

75

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ST405 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาองค์ความรู้การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี: กรณีศึกษา
หมอเที่ยง ศรีทองคา
ชนกนันท์ ทองคา1 ประวิทย์ อัครเสรีนนท์2 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน3 สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร4
กานติมา โกแมน5 และศุภชัย ติยวรนันท์6
1

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
6
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
Email: chanoknun.tho@mahidol.edu; 2Email: pravit.auk@mahidol.edu; 3Email: bhanubong.boc@mahidol.edu;
4
Email: suksalin.boo@mahidol.edu; 5Email: kantima.kom@mahidol.edu; 6Email: suptiy@kku.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง, การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล เพื่อ
รวบรวมองค์ ค วามรู้ ก ารแพทย์ พื้ น บ้ า นและการรั ก ษาโดยใช้ ส มุ น ไพร จ าแนกพื ช จากชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
พฤกษศาสตร์ ระบุส่วนที่ใช้และวิธีใช้พร้อมกับเก็บตัวอย่างและบันทึกภาพเพื่อใช้ในการระบุชนิดพืช ผลการศึกษาพบว่า
หมอเที่ย ง ศรีทองคา เป็ น หมอพื้น บ้ านที่ได้รับ การรับ รองจากกระทรวงสาธารณสุขและมีประสบการณ์ ในการรักษา
มากกว่า 60 ปี และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ โรคที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคฝี และโรคมะเร็ง
ตามความหมายของหมอพื้นบ้าน วินิจฉัยโรคโดยใช้การซักประวัติและตรวจร่างกาย ให้การรักษาโดยการใช้พืชสมุนไพ ร
พบพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในตารับทั้งหมด 127 ชนิด สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์ได้ 115 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน 53 วงศ์ จาก
ตารับยาที่ใช้ในการรักษาเป็นประจาทั้งหมด 27 ตารับ และจากส่วนประกอบในตารับทั้งหมดพบว่า ขมิ้นอ้อย (Curcuma
zedoaria (Christm.) Roscoe) เป็นพืชที่มีการใช้มากที่สุด และเมื่อสืบค้นงานวิจัยที่ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าขมิ้น
อ้อยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบ ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับสรรพคุณของตารับยา จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า
องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเป็นความรู้ที่มีคุณค่า ควรรวบรวมและจัดหมวดหมู่ขององค์ ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อสามารถ
นาไปศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการใช้ยาสมุนไพรต่อไป
คาสาคัญ: การแพทย์พื้นบ้าน, พืชสมุนไพร, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน, จันทบุรี, การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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ST406 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับอาการผิดสาแดงในอาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
หัตถพันธ์ วิปันโส1 ประวิทย์ อัครเสรีนนท์1,2 สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร1 ศุภชัย ติยวรนันท์3
เปมิกา ศิริบุญส่ง1 และภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน4
1

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Email: hatthapan.wip@mahidol.edu; 4Email: bhanubong.boc@mahidol.edu

บทคัดย่อ
“ผิดสาแดง”เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารแสลงไข้แล้วทาให้อาการเจ็บป่วยกาเริบขึ้น โดยใน
ปัจจุบันยังไม่มีการให้คาจากัดความและคาอธิบายของอาการผิดสาแดงอย่างชัดเจน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ รวบรวมองค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการบาบัดอาการผิดสาแดงและบันทึกประสบการณ์ของผู้ป่วยหรือคนใน
ท้องถิ่นอาเภอยางสีสุราช จั งหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับอาการผิดสาแดง เพื่อหาคาจากัดความของ “ผิดส าแดง” ใน
ท้องถิ่นนี้ โดยการศึกษานี้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ทาการเก็บตัวอย่างพืชและ
บันทึกภาพ จากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน 12 คนและชาวบ้านในท้องถิ่น 31 คน ผลการศึกษาพบว่าอาการผิดสาแดงมี
สาเหตุเกิดจากการรับประทานหรือการได้กลิ่นบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้มีอาการ ส่ว นมากเป็นอาหารที่มีกลิ่นฉุน มักเกิดกับ
ผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตร อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ปวด
ตา มีการใช้สมุนไพรรักษาจานวน 19 ตารับ ประกอบด้วยสมุนไพรเดี่ยว 3 ชนิดและ ยาตารับ 16 ตารับ ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องยาทั้งหมดจานวน 75 ชนิด แบ่ งเป็น พืชใบเลี้ยงคู่จานวน 30 วงศ์ (53 ชนิด) พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจานวน 2 วงศ์ (2
ชนิด) สัตว์จานวน 3 ชนิด และไม่สามารถระบุชนิดได้ 20 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุดคือพืชวงศ์ถั่ว พบ 6 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ วงศ์กระดังงา วงศ์เข็ม วงศ์ส้ม และวงศ์อบเชย อย่างละ 3 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับคัมภีร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์
จานวน 9 คัมภีร์, ตารายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์และตารายาโบราณอีสานพบว่ามีความสอดคล้องใน
เรื่องสาเหตุจากการกินและอาการผิดสาแดง โดยมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไป และเมื่อเปรี ยบเทียบองค์ความรู้ใน
การใช้ยาพบว่าชนิดของสมุนไพรส่วนใหญ่และส่วนประกอบของตารับยาที่ใช้ในการรักษามีความแตกต่างกัน ในปัจจุบัน
ยังคงมีการใช้องค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาอาการผิดสาแดงแม้ว่าจะลดน้อยลงจากอดีตมาก การบันทึกและสืบทอดองค์
ความรู้ควบคู่กับ การอนุ รั กษ์ส มุน ไพรในพื้น ที่จะเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้น บ้านเพื่ อการแก้ปัญ หา
สาธารณสุขในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: ยาสมุนไพร, ภาษาท้องถิ่น, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

.
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ST407 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010
กรณีศึกษา: ระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วิเชษฐ ยิ้มละมัย1 และกิตติศักดิ์ สมุทรธารักษ์2
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
1
Email: wichet@kru.ac.th; 2Email: kittisak@lpru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบการทางานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ล าปางด้ า นคาสั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะ คาก าลั ง ไฟฟาตอตั น ความเย็ น และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010
การวิเคราะห์ระบบการทางานของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีขั้นตอนการ
ดาเนินการดังนี้คือ ทาการบันทึกผลตามเอกสารแบบบันทึกของกระทรวงพลังงานที่ระบุไว้ในคู่มือการดาเนินการ จากนั้น
นามาคานวณ ค่าด้านค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ คากาลังไฟฟาตอตันความเย็น และใช้โปรแกรมคานวณเพื่อหาค่าเอนโทรปี
ที่เหมาะสม ผลที่ได้พบว่าเครื่องปรับอากาศทั้ง 3 เครื่องมีค่ากาลังไฟฟาตอตันความเย็นต่ากว่ามาตรฐานการทาความเย็น
ที่ระบุเป็นพิกัดของเครื่อง และด้านค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ทั้ง 3 เครื่อง ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES
Standard 90.1-2010เครื่องทางานเกินความสามารถตามพิกัดที่ระบุ
ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยการใช้หลักการระบบปรับแต่งเอนทัลปีของ
ระบบอากาศใหม่จะส่งผลต่อค่าด้านคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะและคากาลังไฟฟาตอตันความเย็นโดยตรงโดยได้ดาเนิน
ปรับปรุงแต่งค่าอุณหภูมิของน้าให้มีค่าต่างกัน ระหว่างน้าไหลเข้ากับน้าเย็นที่ไหลออกให้ มีส่วนต่างกัน ไม่น้อยกว่า 10
องศา ชึ่งผลให้ค่าสัมประสิ ทธิ์สมรรถนะและคากาลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็น เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES
Standard 90.1-2010
คาสาคัญ: เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ , มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010, ค่ากาลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น, คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
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ST408 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การผลิตแผ่นยางปูพื้นจากน้ายางข้นเพื่อชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ดวงใจ รุ่งเรือง1 และ หฤทภัค อภิรัตน์2
1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1
Email: duangjai.r@dru.ac.th; 2Email: harittapak.a@dru.ac.th

2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของแผ่นปูพื้น และผลิตแผ่นยางปูพื้นจากน้ายางข้น แผ่นยางปูพื้นสูตร
ต่าง ๆ ได้ถูกผลิตขึ้นโดยการปรับส่วนผสมที่เป็นสารช่วยให้เกิดฟอง และสารที่ทาให้เกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลเพื่อให้ได้
สมบัติของแผ่นปูพื้นที่ต้องการ ผลการวิจัยพบว่าแผ่นยางปูพื้นเป็นแผ่นปูพื้นที่มีสมบัติเชิงกลที่ดี และมีความยืดหยุ่นใน
โครงสร้าง โดยมีค่ามอดุลัสมากกว่า 1.5 เมกะพาสคาล ค่าความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุดมากกว่า 60 นิวตัน ความ
เค้นสูงสุดมากกว่า 0.8 เมกะพาสคาล ร้อยละการยืด ณ จุดขาดมากกว่า 550 และร้อยละการกระดอนมากกว่า 39 ในทุก
สูตรการผลิต ปริมาณสารช่วยให้ เกิดฟองมีผ ลทาให้ แผ่นยางมีความนุ่นมากขึ้ น ปริมาณสารที่ทาให้ เกิดการเชื่อมโยง
โมเลกุลทาให้แผ่นยางมีความแน่นของโครงสร้างมากขึ้น แผ่นยางปูพื้นที่ผลิตได้มีความเป็นไปได้ในการใช้ผลิตเชิงการค้า
ต่อไป
คาสาคัญ: แผ่นยางปูพื้น น้ายางสด
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ST409 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสร้างชุดบาบัดน้าทิ้งในกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟาเพื่อการนากลับมาใช้ใหม่สาหรับครัวเรือน
ชะกาแก้ว สุดสีชัง1* นิรันดร์ สีนวล2 และสุเมธ คาพราว2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: schakakaew@aru.ac.th

2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างชุดบาบัดน้าทิ้งด้วยกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า เพื่อการนากลับมา
ใช้ใหม่สาหรับครัวเรือน การทดลองดาเนินการโดยมีโครงสร้างประกอบด้วย กล่องอะคริลิค แผ่นเพลทที่เป็นแผ่นทองแดง
และแผ่นอะลูมิเนียม กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร วางสลับกัน และนาสายไฟฟ้ามาเชื่อมต่อ
กันแบบอนุกรม ขั้นตอนการทดลองได้ทาการเลือกน้าเสียจากบริเวณ คลองโพธิ์ ชุมชนซอยงามเขตต์ ตาบลธนู อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อนที่จะทาการทดลองบาบัดน้าเสีย ได้ทาการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้าก่อนทาการ
ทดลองมีค่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าความเป็นกรดหรือเบส 8.1 และค่าความขุ่นใส 10 เซนติเมตร ใช้น้าในปริมาตร 8
ลิตร จากนั้นทาการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ และสัญญาณคลื่นความถี่รูปไซน์ที่ 20 เมกะเฮิรตซ์ ทาการบันทึก
ผลการทดลอง ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า ค่าความเป็นกรดหรือเบส และค่าความขุ่นใส ที่ 1,2,3,4 และ 5 ชั่ วโมง
สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของน้าเสีย แล้วบันทึกผลการทดลอง จากนั้นทาการทดลองซ้าอีกครั้งโดยเปลี่ยนขนาดแผ่นเพลทท
องแดงและอะลูมิเนียมเป็น 4 คู่ 6 คู่ 8 คู่ และ 10 คู่ จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า จานวนของแผ่นเพลททองแดง
และแผ่นเพลทอะลูมิเนียมที่สามารถบาบัดน้าเสียได้ดีที่สุดอยู่ที่ 4 คู่ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ามีค่า 3.8 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ส่วนค่าความเป็นกรดหรือเบส มีค่า 8.4 และค่าความขุ่นใส มีค่ามากกว่า 50 เซนติเมตร ซึ่งเวลาที่ทาให้การบาบัดน้าเกิด
ผลดีที่สุดอยู่ที่ ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
คาสาคัญ: ชุดบาบัดน้าทิ้ง, การบาบัดน้าทิ้ง, กระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า
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ST410 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมบัติบางประการของกราฟคลีนบนริง ℤ𝑝 x ℤ𝑞
อาณิตา บุญสว่าง1 ขจี จันทรขจร2 และ บวร คูหิรัญ3
1,2,3

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email: pim.arnita@gmail.com; 2Email: khajee@mathstat.sci.tu.ac.th; 3Email: borwornk@mathstat.sci.tu.ac.th

1

บทคัดย่อ
ให้ R เป็นริงที่มีสมาชิกเอกลักษณ์ 1  0 เราให้ Id (R) เป็นเซตของสมาชิกนิจพลที่ไม่เป็นศูนย์ในริง R และ
U ( R ) เป็นเซตของยูนิทในริง R กราฟคลีนของริง R เขียนแทนด้วย Cl ( R ) คือกราฟที่ประกอบด้วยจุดยอด (e, u ) โดยที่
e เป็ น สมาชิ ก นิ จ พล และ u เป็ น ยู นิ ท ของริ ง R ในที่ นี้ ส องจุ ด ยอด (e, u ) และ ( f , v ) ที่ แ ตกต่ า งกั น จะประชิ ด กั น ก็
ต่อเมื่อ ef  fe  0 หรือ uv  vu  1 ให้ Cl (R) เป็นกราฟย่อยของกราฟ Cl ( R) ซึ่งก่อกาเนิดโดย (e, u) | e  Id (R) และ
u  U ( R )} ในบทความวิจัยฉบับนี้ เราจะศึกษาลักษณะเฉพาะของ Cl2 (ℤ𝑝 x ℤ𝑞 )โดยที่ p และ q เป็นจานวนเฉพาะที่
*

*

2

pq

คาสาคัญ: กราฟคลีน, นิจพล, ยูนิท
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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรพื้นบ้านในการกาจัดลูกน้ายุงลายสวน

(Aedes albopictus)
สรญา แสนมาโนช1* ชยาภา สุระมิตร2 และณีอร กุลสา3
1*

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
sorayasaenmanot@gmail.com; 2suramitchayapa@gmail.com; 3neeon.kulsa@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภ าพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรพื้นบ้าน 9 ชนิด ได้แก่
ชะพลู (Piper sarmentosum), ขลู่ (Pluchea indica), แขยง (Limnophila aromatica), ฝั ก คู น (Cassia fistula),
พลูคาว (Houttuynia cordata), ผักไผ่น้า (Polygonum odoratum), สะเดาดิน (Glinus oppositifolius), ผักเสี้ยนผี
(Cleome viscosa), และมะระขี้นก (Momordica charantia) ในการกาจัดลูกน้ายุงลายสวน (Aedes albopictus) ทา
การสกัดโดยวิธีการหมัก (Maceration) ด้วยน้ากลั่น แล้วนาสารสกัดที่ได้มาทดสอบกับลูกน้ายุงลายสวนระยะที่ 3 - 4 ที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ppm ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจากสมุนไพรพื้นบ้านทั้ง 9 ชนิด มี
ประสิทธิภาพในการกาจัดลูกน้ายุงลายสวน (A. albopictus) ได้ทั้งหมด โดยสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดลูกน้า
ยุงลายสวนได้ดีที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง คือ สารสกัดหยาบจากผักเสี้ยนผี (C. viscosa), (LC50 = 3.81 ppm, LC90 =
5.19 ppm) รองลงมาคือ มะระขี้นก (M. charantia) (LC50 = 6.23ppm, LC90 = 10.06 ppm) และฝักคูน (C. fistula)
(LC50 = 6.82 ppm, LC90 = 12.87 ppm) ตามลาดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการแพ้สารเคมีในมนุษย์ ลดการต้านทานต่อ
สารเคมีของยุง และลดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการกาจัดลูกน้ายุงลายจึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามาทดแทนการใช้สารเคมีได้
คาสาคัญ: ผักเสี้ยนผี, ยุงลายสวน, การกาจัดลูกน้ายุง
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ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับตรวจสอบสุขภาพของดินผ่านสมาร์ตโฟน
ธวัชชัย พรหมรัตน์1 และดุษฏี คาบุญเรือง2
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
Email: thawatchai@aru.ac.th; 2Email: Dusadee.k@nsru.ac.th

2

บทคัดย่อ
สุ ข ภาพของดิ น เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ งที่ ส าคั ญ ส าหรับ ท าการเกษตร ปั จ จุบั น มี ก ารน าเทคโนโลยีม าช่ ว ยในการท า
การเกษตรเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานวิจัย นี้ผู้วิจัยนาเสนอระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สาหรับตรวจสอบสุขภาพของดิน โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพดินประกอบด้วยค่าอุณหภูมิ, ความชื้น, ความ
เป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, การนาไฟฟ้า, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โปรแตสเซียม ที่ได้จากเซ็นเซอร์และใช้คอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กในการนาค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ส่งไปเก็บไว้บนคลาวด์ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บเซอร์วิซและติดตั้งไว้บนระบบคลาวด์
เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจจับสุขภาพดิน นอกจากนี้เว็บเซอร์วิซยังมีหน้าที่จัดสรรข้อมูลให้กับแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ตโฟนสาหรับรายงานสุขภาพดิน สาหรับการทดสอบระบบผู้วิจัยได้นาระบบมาเก็บข้อมูลกับดินชนิดเดียวกันที่มี
ขายตามท้องตลาด โดยได้ทดลองปลูกต้นพริกขี้หนูจานวน 2 ต้น กระถางที่หนึ่งจะมีการรดน้าและใส่ปุ๋ย ส่วนกระถางที่ 2
จะไม่มีการรดน้าและใส่ปุ๋ย จากข้อมูลทั้งสองกระถางพบว่า ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับตรวจสอบสุขภาพของ
ดินสามารถตรวจสอบสุขภาพดินได้เป็นอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อรายงาน
ข้อมูลสุขภาพดิน ณ ปัจจุบันทาให้รับรู้สุขภาพดินได้อย่างทันท่วงทีและสามารถป็นแนวทางสาหรับการบารุงรักษาดินให้
เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: สุขภาพดิน, การตรวจสอบ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

83

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ST413 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การหาค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ
โดยโปรแกรมเทคเกอร์ สาหรับการทดลองเครื่องกลแอตวูด
ดุษฎี คาบุญเรือง
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Email: dusadee.k@nsru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทาการทดลองการหาค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยใช้ชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด และทาการบันทึกภาพ
ถ่ายวิดีโอขณะดาเนินการทดลองอย่างละเอียด โดยการทดลองหาค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด จะทา
การทดลองซ้า 3 ชุดการทดลอง ได้ไฟล์วิดีโอการทดลองที่บันทึกได้ทั้งหมด 75 วิดีโอ เมื่อนาผลการทดลองไปคานวณเพื่อหาค่าความเร่งจากแรง
โน้มถ่วงของโลกจากชุดการทดลองเครื่องกลแอตวูด จะได้ค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้ทั้ง 3 ชุดทดลองดังนี้ 9.748485 เมตรต่อ
วินาที2, 9.760414 เมตรต่อวินาที2 และ 9.748650เมตรต่อวินาที2 ตามลาดับ และเมื่อนาภาพถ่ายวิดีโอที่บันทึกได้ไปหาค่าความเร่งจากแรง
โน้มถ่วงของโลกโดยนาไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเทคเกอร์ จะได้ค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเทคเกอร์
ทั้ง 3 ชุดทดลองดังนี้ 9.756120 เมตรต่อวินาที2, 9.762805 เมตรต่อวินาที2 และ 9.760100 เมตรต่อวินาที2 ผลการคานวณหาค่าความเร่งจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกโดยใช้ค่าทางทฤษฎีจะได้ 9.784100 เมตรต่อวินาที2 จากนั้นนาผลการหาค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกทั้ง 2 วิธีมา
วิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ซึ่งจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างดังนี้ ร้อยละ 0.039, ร้อยละ 0.037 และร้อยละ 0.040
ตามลาดับ ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโอการทดลองด้วยโปรแกรมเทคเกอร์ นั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียน
และผู้สอนทางด้านฟิสิกส์ทุกระดับการศึกษาสามารถมองเห็นภาพการทดลองที่เกิดขึ้นจริง และสามารถเชื่อมโยงผลการทดลองที่ปรากฏเข้ากับ
หลักการทางฟิสิกส์ที่ศึกษาในห้องเรียนได้
คาสาคัญ: เครื่องกลแอตวูด, การหาค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลก, โปรแกรมเทคเกอร์

.
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การวิเคราะห์เชิงสถิติของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Email: wararit@mathstat.sci.tu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชิงสถิติของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการทดสอบ
ความสุ่ม และคานวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งคานวณโดยใช้หลักการของค่า
คาดหมาย โดยเก็บรวบรวมผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ระหว่างงวดประจาวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 กันยายน พ.ศ. 2564 รวม 110 งวด จากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการศึกษา
พบว่า ผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 เป็นไปอย่างสุ่ม ที่ระดับนับสาคัญ 0.05 และ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล มีค่าเท่ากับ -0.40 บาท ต่อราคาสลาก 1 บาท
คาสาคัญ: สลากกินแบ่งรัฐบาล, ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ, ความสุ่ม, การพนัน
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การศึกษาสมบัติทางกลของคอนกรีตผสมร่วมหินเกล็ดเมื่อนามาแทนที่มวลรวมหยาบ
ธีราพร หลวงแสง1 จรัล รัตนโชตินันท์2 นัฏพล วัฒนมั่นคง3 แดน อุตรพงษ์4 และอรรวิท ศุภสินธุ์5
1245

3

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สานักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญาชั้น3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
1
Email: praewa123pee@gmail.com, 2Email: jaran.r@chandra.ac.th, 3Email:Nakata.2542@gmail.com,
4
Email: dan.a@chandra.ac.th, 5Email: eccmconstruction@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมบัติทางกลของคอนกรีตผสมร่วมหินเกล็ดเมื่อนามาแทนที่มวลรวมหยาบ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อนาไปซ่อมแซมโครงสร้างของอาคาร โดยใช้หินเกล็ดแทนการใช้มวลรวมหยาบ พบว่าคอนกรีตผสมหินเกร็ดสามารถรับ
กาลังอัดได้น้อยกว่าคอนกรีตผสมมวลรวมหยาบประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากพื้นที่ผิวสัมผัสของหินเกล็ดมีพื้นที่หน้าผิว
น้อยกว่ามวลรวมหยาบทั่วไป จึงทาให้หินเกร็ดไม่สามารถยึดเหนี่ยววัสดุมวลรวมได้ดีเท่ามวลรวมหยาบทั่วไป ค่ากาลังอัด
ของคอนกรีตจึงลดลงและน้อยกว่ามวลรวมหยาบทั่วไป ดังนั้นถือได้ว่าหินเกล็ดไม่ควรนาไปใช้ในงานโครงสร้างใหญ่ๆแต่
เหมาะกับงานซ่อมแซมขนาดเล็ก เช่น ลานหน้าบ้าน ทางเดินในสวน ลานซักล้าง เป็นต้น
คาสาคัญ : หินเกล็ด, กาลังอัดของคอนกรีต, วัสดุมวลหยาบ
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การสกัดโปรตีนในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อยางจากยางพาราสเตบิไลซ์สายพันธุ์ RRIM600
นีรนารา ปานเด1 และสุดาทิพย์ จันทร2
1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
Email: indianeeranara@hotmail.com ; 2Email: csudatip1@gmail.com

2

บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ในงานวิ จั ย นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธีก ารสกั ด สารจากส่ ว นที่ ไม่ ใช่เนื้ อ ยางจากน้ ายางสเตบิ ไลซ์ ส ายพั น ธุ์
RRIM600 ด้วยวิธีสกัด 4 วิธี ได้แก่ วิธีการสกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอล วิธีการสกัดด้วยเครื่องอัล ตราเซนทริฟิว จ์
วิธีการสกัดด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนและวิธีการสกัดด้วยเครื่องไมโครเวฟในครัวเรือน จากนั้นวิเคราะห์สารที่
สกัดได้โดยการตรวจสอบปริมาณโปรตีนด้วยวิธีลาวรี พบว่าวิธีการสกัดน้ายางสเตบิไลซ์ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์
ซาลีนได้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสกัดวิธีอื่น ๆ โดยเมื่อใช้สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนที่
ความเข้มข้น 10.0 เท่า นาน 2 ชั่วโมง จะให้ปริมาณโปรตีนสูงสุดเท่ากับ 23.37±0.29 มิลลิกรัม อย่างไรก็ตามการสกัดน้า
ยางสเตบิไลซ์ด้วยวิธีการสกัดด้วยไมโครเวฟในครัวเรือนที่กาลังไฟฟ้า 560 วัตต์ ร่วมกับการสกัดด้วยสารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ซาลีนที่ความเข้มข้น 7.5 เท่า นาน 15 นาทีจะได้ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 23.35±2.55 มิลลิกรัม ดังนั้นจะเห็นว่า
วิธีการสกัดด้วยไมโครเวฟในครัวเรือนร่วมกับการสกัดด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนเป็นวิธีที่น่าสนใจในการ
นาไปใช้สกัดโปรตีนในน้ายางสเตบิไลซ์ เนื่องจากใช้เวลาสั้นกว่าวิธีการสกัดอื่นและได้ปริมาณสารที่ต้องการสูง
คาสาคัญ: : น้ายางสเตบิไลซ์, โปรตีนในน้ายางสเตบิไลซ์, ไมโครเวฟในครัวเรือน
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การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ : กรณีศึกษาห้องชุบชิ้นงานโรเดียม
สาหรับจิวเวอร์รี่
วสุรัตน์ บุญเพ็ง1 อานนท์ อุ้นวุ้น2 สุรวุฒิ ยอดรัก3
จงกล สังข์อ่วม4 สกุลรัตน์ สุทธิประภา5 และธารทิพย์ ทองมี6
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
1
Email: wasurat.bug@svit.ac.th; 2Email: anonxza@hotmail.com; 3Email: tor_putcha@hotmail.com
4
Email: chongkol.sum@svit.ac.th; 5Email: sakulrat.sua@svit.ac.th; 6Email: tarntip.toe@svit.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเชิงทดลองและปรับปรุงประสิทธิภ าพระบบระบายอากาศภายในห้องชุบโรเดียม ซึ่ง
ภายในพื้นที่พบสารฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริกในกระบวนการชุบโรเดียมที่สะสมภายในห้อง การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบระบายอากาศใช้ ก ารออกแบบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานตาม American Conference of
Governmental Industrial Hygienists: Threshold Limit Values (TLVs ®) and Biological Exposure Indices
(BEIs®), ACGIH, 2019: ACGIH (2019) และเพื่อ ตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพของระบบระบายอากาศว่าสามารถดู ดสาร
ฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริกในอากาศได้ รวมถึงมีการเก็บวิเคราะห์ ตัวอย่างอากาศทั้งก่อนการปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสาร ซึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศจึงต้องทาการ
เพิ่มแรงดูดของฮูด (Hood) ให้สามารถดูดสารฟอร์มาดีไฮด์และกรดซัลฟูริกภายในห้องชุบโรเดียม จากผลการศึกษาพบว่า
ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ที่สร้างขึ้นสามารถมีอัตราการไหลของอากาศ 929.10 ft3/m เพิ่มฮูด (Hood) เป็น 8
เครือ่ ง เท่ากับจานวนของบ่อชุบที่ใช้ในกระบวนการชุบ เพิ่มอัตราความเร็วลมในการจับสารของฮูด 431.16,515, 527.28,
697.11, 683.72, 543.56, 507.44 และ 447.39 ft/m ตามลาดับ สามารถลดค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ
ภายในห้องชุบงานโรเดียมจากเดิม ค่าฟอร์มาลดีไฮด์ 1.54 ppm ลดลงเหลือ 0.002 ppm และลดค่ากรดซัลฟูริก 0.89
mg/m3 ลดลงเหลือ 0.015 mg/m3 ใช้แรงม้าพัดลม (Horse Power, HP) เท่ากับ 4.97 HP ผลจากการทดลองชี้ให้เห็น
ว่าระบบระบายอากาศที่ อ อกแบบตามคาแนะน า ACGIH: Industrial Ventilation: A Manual of Recommended
Practice for Design, 23 rd Edition, 1998: ACGIH (1998) สามารถใช้ ก ารลดการสะสมของสารฟอร์ ม าดี ไฮด์ แ ละ
กรดซัลฟูริกภายในห้องชุบโรเดียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ระบบระบายอากาศเฉพาะที,่ ห้องชุบโรเดียม, จิวเวอร์รี่
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การใช้ไข่น้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดและแห้ง
วันเพ็ญ แสงทองพินิจ* วิภา คงอิ่ม สิริลักษณ์ ทองเปลว และสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
Email: wpetchson@yahoo.com

บทคัดย่อ
ไข่น้า (Wolffia globosa) เป็นพืชพื้นบ้านที่กาลังได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นพีชที่มีโปรตีนสูง มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดี ผู้วิจัยจึงนาไข่น้ามาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่ซึ่งเป็นอาหารหลัก วัตถุ ประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อ
ศึกษาปริมาณไข่น้าที่เหมาะสมในการทาผลิตภัณฑ์ เส้นบะหมี่สดและแห้ง โดยใช้ไข่น้าสดที่ผ่านการลวก ร้อยละ 0 40 50
และ 60 ของน้าหนักแป้ง ซึ่งการใส่ไข่น้ามีผลต่อการขึ้นรูปเป็นเส้นของบะหมี่ จึงมีการเติม แป้งดัดแปรชนิด acetylated
tapioca starch (ATS) ร้อยละ 10 ของน้าหนักแป้ง พบว่าช่วยทาให้โดเรียบเนียน รีดเป็นแผ่น และตัดเป็นเส้นได้ง่ายขึ้น
เส้นบะหมี่ผสมไข่น้าที่ได้มีสีเขียวเข้ม เนื้อสัมผัสของเส้นบะหมี่มีความแข็ง และแรงที่ใช้ในการเคี้ยวเพิ่มขึ้น ค่าแรงดึง และ
ความยืดหยุ่นลดลง ค่าการสูญเสียน้าหนักหลังต้มเส้นให้สุกไม่แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม ค่าการดูดน้าของเส้นบะหมี่
แตกต่างจากตัวอย่างควบคุมเพียงเล็กน้อย คุณค่าทางโภชนาการเมื่อเทียบกับสูตรควบคุม พบว่าบะหมี่สดผสมไข่น้าร้อย
ละ 40 50 และ 60 มีโปรตีนลดลงร้อยละ 5 4 และ 7 ตามลาดับ คาร์โบไฮเดรตลดลงร้อยละ 16 28 และ 40 ตามลาดับ
เส้ น ใยเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 53 83 และ 118 ตามล าดั บ ส่ ว นบะหมี่ แ ห้ งผสมไข่น้ าทุ กตั ว อย่ างมี โปรตี น เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 5
คาร์โบไฮเดรตลดลงร้อย 4 6 และ 9 ตามลาดับ เส้นใยเพิ่มขึ้นร้อยละ 101 129 และ 192 ตามลาดับ การทดสอบทาง
ประสาทสั ม ผั ส พบว่าเส้ น บะหมี่มี ความเหนี ย ว ความชอบโดยรวมของบะหมี่ไข่น้ าทุ กตัว อย่างไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) กับตัวอย่างควบคุม ความนุ่มแตกต่างจากตัวอย่างควบคุมเล็กน้อย สีเขียวของเส้นบะหมี่อยู่
ในเกณฑ์ชอบปานกลาง เพื่อให้บะหมี่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้น ปริมาณไข่น้าที่เหมาะสมในการผลิต
บะหมี่คือร้อยละ 60 ของแป้งสาลี งานวิจัยนี้นอกจากได้บะหมี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยทาให้ไข่น้าถูก
นามาใช้ในอาหารได้มากขึ้น และทาให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
คาสาคัญ: บะหมี่, ไข่น้า, สตาร์ชแอซีเทต
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การสารวจสภาพต้านทานไฟฟาของชั้นดินแบบ 2 มิติ ด้วยวิธีของเวนเนอร์ :
กรณีศึกษาชั้นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นวภูมิ นามไพร1 จรัล รัตนโชตินันท์2 พิธาน ไพโรจน์3 อรรถวิท ศุภสินธุ์4 และแดน อุตรพงษ์5
1245

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิศวเกษตรกร ไร่นาปภาวรินทร์ ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.สาโรงทาบ อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
1
E-mail: nawaphoom5932@gmail.com, 2 E-mail: Jaran07@yahoo.com, 3 E-mail: dr.pithan@gmail.com
4
E-mail: eccmconstruction@gmail.com, 5 E-mail: dan.a@chandra.ac.th
3

บทคัดย่อ
การสารวจธรณีฟิสิกส์เป็นการศึกษาเพื่อสารวจส่วนต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวโลกหรือองค์ประกอบของโลก โดยอาศัย
หลักการที่ว่า วัตถุต่างชนิดกันย่อมมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกัน โดยทั่วไปลักษณะของการสารวจธรณีฟิสิกส์จะทา
การตรวจวัดที่ผิวดิน โดยเครื่องมือที่มีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถตรวจวัดความแตกต่างทางกายภาพเฉพาะตัวของ
วัตถุต่างๆ ได้ และแปลความหมายไปที่ระดับความลึกต่างๆ ใต้ผิวดินปัจจุบันการสารวจสภาพธรณีวิทยาใต้ผิ วดินทาง
วิศวกรรมใช้การเจาะสารวจดินเป็นหลัก เนื่องจากให้ตัวอย่างดินซึ่งเป็นตัวแทนสภาพธรณีวิทยาจากการเจาะสารวจ แต่
ค่าใช้จ่ายในการเจาะสารวจมีราคาสูง จึงทาให้เจ้าของโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเจะสารวจดินซึ่งอาจส่งผล
เสี ยต่อโครงสร้างอาคารในภายหลั งจากการออกแบบอาคาร โดยไม่มีข้อมูลทางธรมีวิทยา การส ารวจวัดสภาพความ
ต้านทานไฟฟ้ า (Electrical resistivity survey) ได้พั ฒ นาขึ้น มาช่ว ยในการส ารวจดั งกล่ าว เพื่ อลดค่าใช้ง่ายของการ
สารวจลักษณะทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินให้ลดน้อยลง ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าสามารถนาไปประยุกต์
ตรวจสอบสภาพใต้ผิวดิน ตัวอย่างเช่น ใช้สารวจหาความหนาของชั้นดินหิน หาชนิดหรือประเภทของชั้นดินหิน หาอุโมงค์
เก่าและโพรง หาแนวท่อหรือแนวของสายเคเบิ้ล หาระดับน้าบาดาล หาแนวรอยเลื่อน เป็นต้น
คาสาคัญ: การสารวจวัดสภาพความต้านทานไฟฟ้า, ความต้านทานไฟฟ้าวิธีเวนเนอร์, ลักษณะทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน
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ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่านแอปพลิเคชันไลน์และระบบปองกันการระเบิด
จงกล สังข์อ่วม1 ภัทรวดี แสงจันทร์2 ภูธเรศ จันทร์นิตย์3 ณัฐพล ตันติวุฒิวร4
รินทร์ลภัส บุตรสะดีขันตี5 วีรยุทธ ชิดนอกุ6 พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง7
และนันทิรา วรกาญจนบุญ8
1

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
1
Email: chongkol.sum@svit.ac.th; 2Email: yokyokps1998@gmail.com; 3Email: fromjea@gmail.com;
4
Email: nattaphol_tanti@hotmail.com; 5Email: rung_rinlapas@hotmail.com; 6Email: wirayut.chitnok@gmail.com;
7
Email: potchanun.sri@hotmail.com; 8Email: nantira.von@svit.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์และระบบป้องกันการระเบิด 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่านแอป
พลิเคชันไลน์และระบบป้องกันการระเบิด สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณการรั่วไหลของแก๊ส LPG
และส่ งสั ญญาณออกทางพอร์ตเอาต์พุตให้ เป็น สัญ ญาณทางไฟฟ้า ทาให้ส ามารถควบคุมอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าได้ ในการ
ทดลองได้ ท าการตรวจสอบแก๊ ส รั่ ว โดยใช้ โ มดู ล เซ็ นเซอร์ ต รวจจั บ แก๊ ส LPG และส่ ง สั ญ ญ าณ ไปยั ง บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อได้รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ ตรวจจับแก๊ส LPG จะทาการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ผู้รับ
การแจ้งเตือนและระบบตัดวงจรไฟฟ้าจะทางาน เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จะทาการปิด
วาล์วถังแก๊สอัตโนมัติ เพื่อหยุดการรั่วไหล ซึ่งเป็นแก๊สที่ใช้ในการประกอบอาหารทั่วไปที่เป็นแบบห้องปิด ผลการวิจัย
พบว่าชุดอุปกรณ์ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จากการทดลองโดยใช้แก๊ส LPG มา
ทดสอบการทางานเบื้องต้น อุปกรณ์สามารถตรวจจับแก๊ส LPG ได้ และการแจ้งเตือนด้วยเสียงในพื้นที่จะทางานทันที
พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ในระยะเวลาเฉลี่ย 3.38 วินาที ซึ่งผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และมี
ราคาถูกและสามารถใช้งานได้จริง
คาสาคัญ: ระบบแจ้งเตือนแก๊สรั่ว, ป้องกันการระเบิด, แก๊ส LPG, แอปพลิเคชันไลน์
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การปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยวิธีการผสมซีเมนต์
วีรพล พรมทัน1 จรัล รัตนโชตินันท์2 พิธาน ไพโรจน์3 อรรถวิท ศุภสินธุ์4 และแดน อุตรพงษ์5
1245

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิศวเกษตรกร ไร่นาปภาวรินทร์ ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
1
Email: weerapol103p@gmail.com, 2Email: jaran.r@chandra.ac.th,3Email: pithan.p@chandra.ac.th,
4
Email: eccmconstruction@gmail.com, 5Email: dan.a@chandra.ac.th
3

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนบริเวณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม โดยวิธีการผสมซีเมนต์ และปูนขาว การผสมจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณและประเภทของสารผสม
จากนั้นจึงทาการบดอัดชิ้นตัวอย่างในรูปแท่งกระบอก หาค่ากาลังโดยการทดสอบ Unconfined Compression Test
หลังจากทาการบ่มจนครบตามระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน
ผลการทดสอบการปรับปรุงคุณภาพตัวอย่างดินเหนียวอ่อนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ความลึก
3.00-3.50 เมตร โดยการผสมซีเมนต์และปูนขาว พบว่า ค่ากาลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อ น และส่วนผสมจะขึ้นอยู่
กับปริมาณการผสมและระยะเวลาในการบ่ม การผสมซีเมนต์และปูนขาว ช่วยเพิ่มค่ากาลังรับแรงอัดของดิน ค่าโมดูลัส (E)
และค่าอัตราส่วนปัวซอง (ν) เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับการผสมซีเมนต์ โดยส่วนผสมซีเมนต์และปูนขาว จะเป็นส่วนผสมที่
ได้ค่ากาลังรับแรงอัดที่สูงกว่าการผสมซีเมนต์เพียง อย่างเดียว จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาดินเหนียวอ่อนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเพิ่มกาลังรับแรงเฉือน ลดปัญหาการพิบัติของลาด
ดินและการยุบตัวของชั้นดินเหนียวอ่อนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คาสาคัญ : การปรับปรุงคุณภาพชั้นดินเหนียว, การบดอัดดิน, การบ่ม, ส่วนผสม

92

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ST422 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูดา
ณัฐวุฒิ ผลเจริญ1 รัตนรัตน์ ทองประยูร2 ศิวพร ศิริธรรม3 และสรรเพชญ บรรลือวงศ์4
1,2,3

นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ประจาวิชาสาขาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
Email: natthawut0626694304@gmail.com; 2Email:ninetot517@gmail.com; 3Email: Siwaporn080828@gmail.com;
4
Email: sunpech.bun@gamil.com
3

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตารับพื้นฐานของบะหมี่ไข่ โดยนาไปประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสใน
ด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจานวน 60 คน ด้วยวิธีการชิมแบบ
ให้ คะแนนความชอบ 5 ระดั บ (5-Point Hedonic Scale) พบว่าตารับ พื้น ฐานตารับ ที่ 2 ได้รับการยอมรับ มากที่สุ ด
จากนั้นศึกษาปริมาณการเสริมของเห็ดหูหนูดาที่แช่น้าแล้ว 3 ระดับคือร้อยละ 5 10 และ 15 พบว่าปริมาณการเสริมเห็ด
หูหนูดาร้อยละ 10 มีการยอมรับมากที่สุด แล้วทาการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ไข่เสริมเห็ดหูหนูดา พบว่า มี
ค่ า ปริ ม าณความชื้ อ ร้ อ ยละ 50.34 ไขมั น ร้ อ ยละ 1.01 โปรตี น ร้อ ยละ 9.41 เถ้ าร้ อ ยละ 0.67 เส้ น ใยหยาบ 2.10
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 36.47
คาสาคัญ: บะหมี่ไข่, เห็ดหูหนูดา, บะหมี่ไข่ผสมเห็ดหูหนูดา
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การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสหัศธาราเปรียบเทียบกับยาไดโคลฟีแนค
ต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม: การศึกษาเบื้องต้นแบบสุ่ม
ชิดาภา ภักดิ์แจ่มใส1 สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร1 ประวิทย์ อัครเสรีนนท์1,2 และกมลทิพย์ หาญผดุงกิจ3
1

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Email: chidapa.pak@mahidol.edu, 2Email: kamontip.har@gmail.com

บทคัดย่อ
ยาสหั ศ ธารา (STF) เป็ น ตารับ ยาจากสมุน ไพรไทยที่จัดอยู่ในบั ญ ชียาหลั กแห่ งชาติ ใช้ รักษากลุ่ มอาการทาง
กล้ามเนื้อและกระดูกโดยช่วยขับลมในเส้น อาการที่ได้รับการจ่ายยานี้มากคือ อาการปวดเข่า โดยเฉพาะจากโรคข้อเข่า
เสื่อม (knee osteoarthritis, OA knee) ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีการศึกษายืนยันผลของ STF ต่ออาการปวดเข่า
ในระยะยาว ดังนั้นการศึกษานี้จึงศึกษาประสิทธิผลของ STF ต่ออาการปวดเข่าและการใช้งานข้อเข่า ในผู้ป่วย OA knee
เป็นเวลา 3 เดือน เทียบกับกลุ่มที่ได้ยาไดโคลฟีแ นค (DCF) โดยศึกษาในอาสาสมัคร 20 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป ปวดเข่า
ระดับปานกลางขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยเป็น OA knee ที่ระดับ Kellgren-Lawrence 2 หรือ 3 มีค่าการทางานของตับ
และไตปกติ สุ่มแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยา STF 12 สัปดาห์ และกลุ่มยา DCF 6 สัปดาห์ ประเมินผลโดยใช้
แบบวัดระดับความปวด แบบประเมิน Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) และศึกษาความ
ปลอดภัยจากค่าการทางานของตับและไต ตรวจติดตามที่สัปดาห์ 1,4,6,8, และ 12 ผลการศึกษาพบว่า STF ช่วยลด
อาการปวดเข่า ช่วยเพิ่มคะแนน KOOS ด้านอาการและอาการปวด ไม่ต่างจากยา DCF นอกจากนี้ STF ยังเพิ่มคะแนน
ด้านการเคลื่อนไหวในการออกกาลังกายและการทากิจกรรมอื่น ๆ และด้านคุณ ภาพชีวิตด้วย และไม่มีผลต่อค่าการ
ทางานตับ ไต การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า STF และยา DCF สามารถลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วย OA knee ได้ไม่ต่างกัน
และมีความปลอดภัยในการใช้ยา STF ต่อเนื่องนาน 3 เดือน
คาสาคัญ: สหัศธารา, ยาสมุนไพร, ปวดเข่า, เข่าเสื่อม, ไดโคลฟีแนค
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ผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์
ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริง
ธนบดี องอาจ 1 อดิศร บูรณวงศ์ 2 และนิรันดร์ วิทิตอนันต์ 3*
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
1
Email: tanabadi_00@hotmail.com; 2Email: adisornb@buu.ac.th; 3*Email: nirun@buu.ac.th

บทคัดย่อ
ฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ (CrZrN) เคลือบลงบนแผ่นซิลิกอน (100) ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีต
รอนโคสปัตเตอริง เพื่อศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนในช่วง 2 ถึง 10 sccm ต่อโครงสร้างฟิล์มที่เตรียมได้ โดย
โครงสร้างผลึก ความหนา โครงสร้างจุลภาค และองค์ประกอบทางเคมี วิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD),
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) และ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)
ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มบางที่เตรียมได้เป็นสารละลายของแข็งของโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ โครงสร้าง
แบบ fcc ระนาบ (111), (200) และ (220) ขนาดผลึ ก และค่าคงที่ แ ลตทิ ช มี ค่ าในช่ ว ง 7.6 – 11.4 nm และ 4.162 4.199 Å ตามล าดับ ส่ ว นความหนาของฟิล์ มมีค่ าลดลงจาก 478 nm เป็ น 324 nm ตามการเพิ่ มของอัตราไหลแก๊ ส
ไนโตรเจน ฟิล์มที่เตรียมได้มีโครเมียม เซอร์โคเนียมและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ แปรตามค่าอัตรา
ไหลของแก๊สไนโตรเจน สาหรับผลจากภาคตัดขวางแสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางโครเมียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่ได้มีเนื้อฟิล์มที่
แน่นและมีโครงสร้างเป็นแบบคอลัมนาร์
คาสาคัญ : ฟิล์มบาง, โครเมียมเซอร์โคเนี ยมไนไตรด์ , อัตราไหลแก๊ส ไนโตรเจน, สปัตเตอริง, รีแอคตีฟแมกนีตรอนโค
สปัตเตอริง
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การคัดแยกราไตรโคเดอร์มาในพื้นทีน่ าข้าวอินทรีย์ บ้านกาดเมฆ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ศาสตรา ลาดปะละ* สมยศ มะโนเปี้ย ศุภกิจ ธาตุอินทร์จันทร์ และหฤทัย ไทยสุชาติ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*
Email: armlad@hotmail.com

บทคัดย่อ
ราไตรโคเดอร์ มาเป็ น ราที่มีป ระโยชน์ ส าหรับ การเกษตรของประเทศไทย สามารถคัดแยกได้ทุกภูมิภ าคของ
ประเทศไทย โดยแต่ละพื้นที่มีราเฉพาะถิ่นที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั้น งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกรา
จากดินที่สามารถยับยั้งราก่อโรคใบไหม้ข้าว (P. oryzae) โดยสารวจและเก็บข้อมูลตัวอย่างในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ บ้าน
กาดเมฆ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลาปาง และการยับยั้งโรค P. oryzae ในห้องทดลองใช้เทคนิค Dual culture plate บน
อาหาร PDA ผลการศึกษาพบว่าสามารถคัดแยกราจากดินได้ทั้งหมด 12 ไอโซเลต เป็นราในจีนัส Trichoderma จานวน
2 ไอโซเลต คื อ Trichoderma sp. (KMTri1) และ Trichoderma sp. (KMTri2) ขณะเดี ย วกั น ได้ ท ดสอบการเป็ น
ปฏิปักษ์ต่อรา P. oryzae พบว่า Trichoderma sp. (KMTri1) และ Trichoderma sp. (KMTri2) สามารถยับยั้งรา P.
oryzae ได้ร้อยละ 85 และ 84.58 ตามลาดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอยู่ในระดับที่สูง มาก ขณะที่การศึกษากลไก
การเข้าทาลายของเชื้อ Trichoderma sp. ทั้ง 2 ไอโซเลต พบว่าเป็นแบบปรสิ ตเข้าทาลายโดยแทงทะลุ เส้นใยรา P.
oryzae ให้เหี่ยวแฟบและตาย
คาสาคัญ: ราไตรโคเดอร์มา, การยับยั้งรา, นาข้าวอินทรีย์, โรคใบไหม้ข้าว, จังหวัดลาปาง
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การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบเลขจานวนเต็มสาหรับวางแผนการตัดไม้สักแปรรูป
ในการก่อสร้างบ้านทรงไทย
ศรายุทธ มาลัย1 สุชิรา นวลกาแหง2 และหฤทัย ไทยสุชาติ3
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
1
Email: sarayutd11@gmail.com, 2Email : suchira3107@hotmail.com, 3Email : haruthaithai@g.lpru.ac.th

2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการควบคุมการใช้ไม้สักแปรรูปสาหรับก่อสร้างบ้านทรงไทยขนาดพื้นที่ 156
ตารางเมตรด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจานวนเต็ม โดยคานวณหาต้นทุนของการใช้ไม้ สักแปรรูปที่ตัดแบบต่าง ๆ
กันด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจานวนเต็ม แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนของการถอดแบบตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มีวิธีดาเนินการโดยสร้างตัวแบบของปัญหาของโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลข
จานวนเต็มประกอบด้วย สมการเป้าหมายเป็นต้นทุนต่าสุด ข้อจากัดของทรัพยากรโดยใช้วิธีการสร้างสดมภ์ในการเพิ่ม
กลุ่ ม วิธี ก ารตั ด วัส ดุ แล้ ว กระจายเศษวั ส ดุ ไปยั งความยาวใช้งานที่ ต้ อ งการ และตั ว แปรไม่ เป็ น ลบ ผลการวิจัย พบว่ า
โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจานวนเต็มสามารถลดปริมาณการสั่งซื้อไม้สักแปรรูปได้ร้อยละ 0.40 ต่ากว่าการถอดแบบ
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และการใช้โปรแกรมยังเหมาะสมกับกรณีการเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีความซับซ้อน เช่น ไม้สักแปรรูปที่มีความยาวใช้งานหลายขนาดหรือความยาวมาตรฐานหลายขนาด
คาสาคัญ : บ้านทรงไทย โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจานวนเต็ม ไม้สักแปรรูป เทคนิคการสร้างสดมภ์
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การสังเคราะห์กลไกสี่ชิ้นส่วนแบบเส้นทางโดยวิธีการเมต้า-ฮิวริสติกส์ และการเปรียบเทียบวิธีการเมต้าฮิวริสติกส์ระหว่างวิธี Population based incremental learning (PBIL) และวิธี Artificial bee
colony optimization (ABC)
วิษณุ ภูเก้าแก้ว1 และวิลาสินี ฝนดี2
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
กลุ่มวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1

Email : paekun1412@gmail.com

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธี เมต้า-ฮิวริสติกส์ (Meta-heuristics) สาหรับการสังเคราะห์กลไก 4 ชิ้นส่วน
แบบเส้นทาง (Synthesis four-bar linkage path generation) โดยในวิจัยนี้ได้เพิ่มปัญหาของการสังเคราะห์เส้นทาง สาม
ปัญหา เพื่อเป็นการสังเคราะห์กลไก 4 ชิ้นส่วนแบบเส้นทาง ภายใต้เงื่อนไขปัญหาที่มีจากัด ในวิจัยนี้ใช้ฟังก์ชั่นการลงโทษ
อย่ างง่ ายเพื่ อจั ด การกั บ ข้ อจ ากั ด ในการออกแบบ โดยใช้ วิ ธี เมต้ า -ฮิ วริ ส ติ กส์ 2 แบบคื อ วิ ธี การ Population based
incremental learning (PBIL) และวิธีการ Artificial bee colony optimization (ABC) จากนั้นนาผลลัพธ์ของแต่ละวิธีมา
เปรียบเทียบ เพื่อหาข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการต่างๆ และอภิปราย
คาสาคัญ : กลไก 4 ชิ้น , การหาค่าที่เหมาะสมที่สุ ด , การสังเคราะห์ กลไก, เมต้า-ฮิวริสติก์ , การสังเคราะห์ กลไกแบบ
เส้นทาง
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ST429 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การออกแบบ และพัฒนาเครื่องสูบน้าขนาดเล็กพลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
บุญล้า สุนทร1 ธีรพล ทรัพย์บุญ1 ช่อเพชร จาปี2
กฤษดากร มงคลญาติ2 ฉัตรมงคล ศรีอนันต์2 และ รุ่งโรจน์ มั่นเจริญ2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email : bst2549@gmail.com; 2Email : jeenandjeen@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบน้าขนาดเล็กพลังงานทดแทนควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
สาหรับพื้นที่ทาการเกษตร ระบบประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 240 วัตต์ จานวน 2 แผง โดยแผงที่ 1 ทา
หน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า เพื่อใช้สูบน้าในเวลากลางวัน และแผง
ที่ 2 ท าหน้ าที่ จ่ ายแรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรงให้ กั บ โซล่ าร์ช าร์จ เจอร์ ชาร์จ ไฟให้ กั บ แบตเตอรี่ เพื่ อ จ่า ยแรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสตรงให้กับเครื่องสูบน้าใช้สูบน้าในเวลากลางคืน มีสวิทซ์ลูกลอยควบคุมระดับน้าในพื้นที่การเกษตร ใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนสั่งการทางานผ่านบอร์ดอาดูโน่ ESP8266 เพื่อควบคุมการทางานของรีเลย์ในการเปิดและปิดเครื่องสูบน้า
จากนั้นทาการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้าขนาดเล็กพลังงานทดแทน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น.
และช่วงเวลากลางคืน โดยวัดค่าปริมาณความเข้มของแสง อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้า ที่แผงโซล่าร์เซลล์ พร้อมกับวัดค่า
ปริมาณทางไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้า ขณะที่เครื่องสูบน้าทางาน วัดค่าการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบ WiFi
จากผลการทดสอบ พบว่า ช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. มีค่าความเข้มของแสง ค่าอุณหภูมิ และค่าแรงดันไฟฟ้า
ค่าเฉลี่ย สูงสุดอยู่ ที่ 21,038 ลั กซ์ 56 องศาเซลเซียส และ 38 โวลต์ ตามลาดับ และขณะที่เครื่องสูบน้าทางาน มีค่า
แรงดั น ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ก าลั งไฟฟ้ า และอั ต ราการไหลของน้ า ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด อยู่ ที่ 11.94 โวลต์ 9.93 แอมแปร์
118.655 วัตต์ และ 364 ลิตร/ชั่วโมง ตามลาดับ ในช่วงเวลากลางคืน เครื่องสูบน้าสามารถทางานได้ 45 นาที โดยที่ค่า
แรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า กาลังงานไฟฟ้า และอัตราการไหลของน้า ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 7.21 โวลต์ 5.17 แอมแปร์
47.16 วัตต์ และ 178.08 ลิตร/ชั่วโมง ตามลาดับ ส่วนการรับส่งข้อมูลการสั่งงานผ่านระบบ WiFi มีค่าการดาวน์โหลด
และอัพโหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 22.11 เมกะบิตต่อวินาที และ 9.7 เมกะบิตต่อวินาที ดังนั้นระบบเครื่องสูบน้าขนาดเล็กพลังงาน
ทดแทน สามารถสั่งการทางานผ่านสมาร์ทโฟนได้ เหมาะสาหรับเกษตรกรที่สามารถสั่งการทางานเครื่องสูบน้าได้จาก
ระยะไกล พื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ห่างไกลจากแหล่งน้ามากนัก และที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง
คาสาคัญ: เครื่องสูบน้าขนาดเล็ก, พลังงานทดแทน, สมาร์ทโฟน
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การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าทะลายปาล์มสาหรับการเพาะเห็ดฟาง
พยุงศักดิ์ กล้าสันเทียะ1 นพดล อ่าดี2 ทองแท่ง ทองลิ่ม3 และเชิดชัย ธุระแพง4
1, 2, 3, 4

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1
Email: payungsakklasantia@gmail.com

บทคัดย่อ
โครงงานวิจัยเครื่องผ่าทะลายปาล์มเพื่อการเพาะปลูกเห็ดฟางมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างเครื่องเพื่อลด
ความเมื่อยล้าลดเวลา ขั้นตอนที่เกิดการสูญเสียเวลาที่ไม่เกิดประโยชน์ใช้ในการผ่าทะลายปาล์มเพาะปลูกเห็ดฟาง โรงเรือน
เกษตรกรมีความต้องการใช้ทะลายปาล์มแบ่งเป็น 2 ซีกต่อหนึ่งทะลายโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เป็นปัจจัยในการผ่าทะลาย
ปาล์ม ได้แก่ การศึกษาปัญหาการผ่าทะลายปาล์มลักษณะทางกายภาพของทะลายปาล์มและประสิทธิภาพการผ่าทะลายปาล์ม
โดยใช้แรงงานคน เพื่อทาการออกแบบเครื่องผ่าทะลายปาล์มประกอบด้วยชุดโครงสร้างเครื่องชุดไฮดรอลิกชุดใบมีดชุดแท่นผ่า
จากการใช้แรงงานคนผ่าทะลายปาล์มที่ผ่านการแช่น้าปุ๋ยยูเรีย 3-4 วัน สามารถผ่าได้ 60 ทะลายต่อชั่วโมงส่วนทะลายปาล์ม
แห้งคนไม่สามารถผ่าได้เพราะเหนียวและแข็งแรงยากต่อการใช้แรงคนผ่าได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผ่าทะลายปาล์ม
ทาการทดสอบใช้แรงอัดของไฮดรอลิก 50-70 bar ในการกดของทะลายปาล์มผลการทดสอบพบว่าการผ่าทะลายปาล์มที่ผ่าน
การแช่น้าปุ๋ยยูเรียสามถึงสี่วันสามารถผ่าได้ 110 ทะลายต่อชั่วโมงต่างกับการถ้าทะลายปาล์มแห้งที่สามารถผ่าได้ 116 ทะลาย
ต่อชั่วโมงซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าแรงงานคน 2 เท่าสรุปได้ว่าเครื่องผ่ าทะลายปาล์ มสามารถใช้งานในการผ่าทะลายปาล์ ม
เพาะปลูกเห็ดฟางโรงเรือนใช้งานได้จริง 100% เพื่อลดความเมื่อยล้าในการทางาน
คาสาคัญ: เครื่องผ่าทะลายปาล์ม, เห็ดฟาง
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ผลการเสริมดอกพวงชมพูต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สโคน
สุนันทา คะเนนอก
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Email : sununta.kanenok@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมดอกพวงชมพู และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ สโคนเสริมดอกพวงชมพู วิเคราะห์ คุณ สมบั ติทางเคมี กายภาพ และศึกษาต้นทุนการผลิต โดยทดสอบ
คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 Point Hedonic Scale เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT) แปรปริมาณการเสริมดอกพวงชมพูเป็น 4 ระดับ (ร้อยละ5 10 15 และ20) และ
ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค จานวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า สูตรมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ สูตรที่ 2
ประกอบด้วย แป้งอเนกประสงค์ ร้อยละ 52.19 เนยจืด ร้อยละ 8.35 น้าตาล ร้อยละ 5.22 เกลือ ร้อยละ 0.83 ครีม
ร้อยละ 20.87 นมสด ร้อยละ 10.43 และผงฟู ร้อยละ 2.09 ค่าด้านเนื้ อสั มผั ส ด้านความแข็ง (Hardness) มีค วาม
แตกต่างกัน อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (p≤0.05) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส โคนสเสริม ดอกพวงชมพู ร้อ ยละ 5 มี ค่ าด้ านความแข็ ง
(Hardness) เท่ากับ 29.80 ± 0.50 นิ วตัน และมีความกว้าง (diameter) 12.06 ± 0.12 ซม. ความหนา (thickness)
22.27 ± 0.05 ซม. ตามล าดั บ ผู้ บ ริ โภคให้ คะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในความชอบระดับปานกลางมีการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 94 และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 93 การคิดคานวนต้นทุนและราคาขายผลิตภัณฑ์สโคนเสริมดอก
พวงชมพูประมาณ 5 บาทต่อ 1 ถุงซีล (น้าหนักประมาณ 20 กรัม/1ชิ้น)
คาสาคัญ : ดอกพวงชมพู, ผลิตภัณฑ์สโคน

101

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า”
ครั้งที่ 4

บทคัดย่อAbstract
การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST)

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ST432 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความต้องการความรู้ในการผลิตกล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง
ณัฐวุฒิ จั่นทอง1 และอัณธิกา เสงี่ยมใจ2
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: theman_vanz@hotmail.com; 2Email: anthika_sa@hotmail.com

2

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร 2) ความต้องการ
ความรู้ในการผลิต กล้วยหอมตามมาตรฐาน GAP และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต กล้วยหอม ของเกษตรกรใน
จังหวัดอ่างทอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูก กล้วยหอม ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่างทอง จานวน 68 ครัวเรือน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมความต้องการความรู้ในการผลิต กล้วยหอมตามมาตรฐาน
GAP ของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยความต้องการความรู้ด้านการใช้วัตถุอันตราย การเก็บรักษาและการขน
ย้ายผลิตผลภายในแปลง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และด้านการบันทึกข้อมูล อยู่ในระดั บปานกลาง
และด้านแหล่งน้า พื้นที่ปลูก และการจัดการกระบวนการผลิต อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ความต้องการ, ความรู้, เกษตรกร, กล้วย
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การผลิตไอศกรีมวานิลลาเสริมโภชนาการโปรตีนและเส้นใยจากไข่ผา
นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์1 และ สุนันทา คะเนนอก2
1,2

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
Email: kae_nantawan@hotmail.com; 2Email: sununta.kananok@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาปริมาณไข่ผาที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิ ลลา โดยแปรปริมาณการเสริมไข่ผา
เป็น 4 ระดับ (ร้อยละ 0 5 10 และ 15) วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพและทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
ด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วย Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) ผลวิจัยพบว่า ไอศกรีมวานิ ลลาเสริมไข่ผาสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด คือ สูตรที่เสริมไข่ผาร้อยละ 5 (55.07 กรัม)
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ค่าที่แสดงเป็นสีแดงและสีเขียว (a*) ค่าที่แสดงเป็นสี
เหลืองและสีน้าเงิน (b*) มีค่าเท่ากับ 80.15±0.60, -1.08±0.10 และ 13.42±0.10 ตามลาดับ ปริมาณของแข็งที่ละลาย
ในน้าได้ทั้งหมด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่า มี
ความชื้น (ร้อยละ) 62.26±0.09 คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ) 17.79±0.37 โปรตีน (ร้อยละ) 4.10±0.85 ไขมัน (ร้อยละ)
10.77±0.43 เถ้า (ร้อยละ) 3.37±0.20 และมีเส้นใย (ร้อยละ) 1.71±0.30 โดยมีโปรตีนและเส้นใยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25,
1.06 ตามลาดับ ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส พบว่า ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสถิติ (P≤0.05) การคานวณ
ต้นทุนและราคาขายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวานิลลาเสริมไข่ผา 1 ถ้วย (40 กรัม) เท่ากับ 13 บาท
คาสาคัญ: ไอศกรีมวานิลลา, ไข่ผา, โปรตีน, เส้นใย
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การเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs
กรณีศึกษาฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา
ปิยลักษณ์ เจริญชาติ1* และ สมปรารถนา สุขเกษม2
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1*
Email: piyalak2005@hotmail.com; 2Email: ssompradtana@aru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น งานวิ จั ย แบบพรรณ นาเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (comparative descriptive research) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และศึกษาระดับความรู้ ในงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการของ
เสียโดยใช้หลัก 3 Rs กรณีศึกษาฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลของความรู้ ในการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
หนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ในการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3 Rs ของพนักงานฝ่ายผลิต
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ฝ่ายผลิต ที่ถูกสุ่ม
อย่างง่าย จานวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ มาตรฐานการจัดการของเสีย โดยใช้หลัก 3Rs และแบบทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าจานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับหลัก 3 Rs โดยสถิติ Paired t-test
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียโดย โดยใช้ห ลัก 3Rs กรณีศึกษาฝ่ายผลิต บริษั ท
อิเล็ กทรอนิ กส์แห่ งหนึ่ งใน จ.พระนครศรีอยุธ ยา ระหว่างกลุ่ มก่อนการอบรมและหลังการอบรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (t=8.402, p<0.001) ระดับความรู้หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และระดับความรู้มาก
ยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึ กษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน ในเรื่องของการทิ้ง ของ
เสียให้ถูกวิธี และควรมีการศึกษาการแปรรูปเกี่ยวกับของเสียในโรงงาน ให้สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
คาสาคัญ: มาตรฐานการจัดการของเสีย, หลัก 3 R, ความรู้
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การจัดการสมุนไพรชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองมะกอก
ตาบลหนองนางนวล อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ณัฐเศรษฐ์ นาคา1 และ มนตรี ใจเยี่ยม2
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
Email: nuttasate@hotmail.com; 2Email: montree@gmail.com.

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การจัดเวทีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า บริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์บ้านหนองมะกอก
ตาบลหนองนางนวล อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 มีสมาชิกจานวน 50 คน โดยสมาชิก
กลุ่มมีการปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ มะกรูด ตะไคร้ ขมิ้น ไพร และข่า โดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อปี 100-200 กิโลกรัมต่อคน
โดยปัญหาของกลุ่มที่พบได้แก่ วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ เงินทุนที่ยังขาดการสนับสนุน และ ด้านการตลาด
ที่ไม่ค่อยมีตลาดรองรับสินค้า แนวทางการพัฒ นาโดยกลุ่มต้องขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่พัฒ นาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ขับเคลื่อนการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และมีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น สาหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มให้มีรายได้จากการ
ผลิตสินค้าและต่อยอดนาไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: การจัดการ, สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์, ชุมชน

106

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ST436 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของวิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19
ของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พชฏ นรสิงห์1 และ พงศ์ธนวัฒน์ นวลดี2
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1
Email: npachata@aru.ac.th; 2Email: pongtanawat@gmail.com

บทคัดย่อ
นับตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
ของประชากร สถานศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทางออนไลน์แทน ซึ่งพบว่าการเรียนออนไลน์ ทาให้เกิด
ปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะความเครียด จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียน
ออนไลน์จากสถานการณ์ โควิด-19 ก่อนและหลังการใช้วิธีจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจของนักศึกษาสาขาวิชาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 30 คน ฝึกหายใจตามโปรแกรมที่กาหนดให้ วันละ 2
ครั้ง เช้าและก่อนนอน ครั้งละ 10-15 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วัดระดับความเครียดในการเรียนออนไลน์ก่อนและหลังการ
ใช้วิธีการจัดการความเครียดด้วยการฝึกหายใจ โดยใช้แบบประเมินความเครียด SPST-20
ผลการศึกษาพบว่า หลังการฝึกการหายใจเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับความเครียดลดลง โดยก่อนฝึกการหายใจ
ค่าเฉลี่ยระดับความเครียดเท่ากับ 61.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.96 หมายถึงมีความเครียดในระดับสูง หลังฝึก
หายใจค่าเฉลี่ยระดับความเครียดเท่ากับ 33.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.81 หมายถึงมีความเครียดในระดับ
ปานกลาง
คาสาคัญ: ความเครียด, การฝึกหายใจ, การเรียนออนไลน์
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ปริมาณอนุภาค PM 2.5 ในบริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ* ภัททิรา หอมหวล และสุทธยศ ยิมพูลทรัพย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
*
Email: siriwat.aru@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็น การวัดปริมาณฝุ่นละเอียดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5) จาก
เครื่องมือวัดแบบพกพา เพื่อวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1
ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 รวม 30 วัน โดยวัดค่า PM 2.5 ทั้งภายในและภายอาคาร ในช่วงเวลาทางานเป็นราย
ชั่วโมง ที่เวลา 8.00 – 17.00 น. ของทุกวัน เพื่อใช้ในการประเมินสภาพอากาศในบริเวณนั้น ผลการทดลองพบว่าค่าความ
เข้มฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในอาคารมีค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ในช่วง 7.4 – 39.3 µg/m3 ส่วนภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยต่อวัน
อยู่ในช่วง 6.8 – 39.6 µg/m3 ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ภายในอาคารและภายนอกอาคารมีค่าเฉลี่ยของปริมาณ
PM 2.5 ใกล้เคียงกัน (มีความถูกต้องสูงถึงร้อยละ 98.97 %) โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณ PM 2.5 ที่วัดได้จากเครื่องวัด PM
2.5 แบบพกพารุ่น NID มีป ริมาณที่สูงกว่าค่า ที่รายงานจากแอพพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจาก
บริ เวณที่ ต รวจวั ด อยู่ ใกล้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมโรจนะ ซึ่ งมี ก ารเผาไหม้ จ ากกระบวนการผลิ ต อี ก ทั้ งยั งเป็ น บริเวณที่ มี
การจราจรค่อนข้างหนาแน่นในทุกวัน
คาสาคัญ: PM 2.5, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตู้เลียงปลาทองอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
สุรสิทธิ์ แสนทอน1 มานะ ทะนะอ้น1 สันติราษฎร์ คาเกิด2, เอเซีย มานักฆ้อง2 และอจลพล คุณธนเกียรติ2
1

สาขาวิชาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
Email: san_surasit@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบตู้เลี้ยงปลาทองอัตโนมัติโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
แบ่งการให้อาหารเป็น 2 ประเภทได้แก่ อาหารสาเร็จรูป และอาหารเสริม สั่งการควบคุมในแต่ละวันโดยการตั้งเวลาผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายและแจ้งเตือนปริมาณอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ควบคุมค่า pH ของน้าในตู้ปลา
ด้วยระบบการปรับค่ากรดและเบสโดยใช้น้ายาปรับกรด-เบส เมื่อมีค่า pH ต่ากว่า 6 และสูงกว่า 9 ระบบจะสั่งให้น้ายา
ปรับ pH หยดน้ายาตามช่วงกรด-เบสให้เหมาะสม ผลการทดสอบการทางานเครื่องให้อาหารสาเร็จรูปและอาหารเสริม
โดยอัตโนมัติ 30 วัน จะได้ค่าเฉลี่ยอาหารของเครื่องให้อาหารสาเร็จรูปคือ 6.77 กรัมต่อวัน และค่าเฉลี่ยอาหารของเครื่อง
ให้อาหารเสริมคือ 7.84 กรัมต่อวัน และการทดสอบปรับสภาพค่า pH ของน้าในตู้แบบอัตโนมัติ โดยจะทางานเมื่อค่า pH
ต่ากว่า 6 และ pH สูงกว่า 9 ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดค่า pH อยู่ที่ 0.71 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: ตู้เลี้ยงปลาทอง, อาหารสาเร็จรูป, อาหารเสริม, การควบคุมค่า pH, แอพพลิเคชั่นไลน์
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ST439 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์แรงคงที่กระทาบนราง UIC 54
โกเมน หมายมั่น1 เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล2 และ กฤษณะ ยอดนิล3
1, 2, 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
2
Email: komain.m@nsru.ac.th; Email: seksit_r@hotmail.com ; 3Email: ice.vip.ice@gmail.com

บทคัดย่อ
การซิมมูเลชั่น (Simulation) ด้วยโปรแกรม Solidwork เพื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงกระทาคงที่
(static load) ที่กระทากับ ราง (Rail) เพื่อทานายความเครียดที่เกิดกับราง และประโยชน์ในการประเมินความสามารถ
ของราง (Rail) ในการท างานอย่ า งปลอดภั ย โดยโหลดกระท าต่ อ รางรถไฟชนิ ด UIC 54 วิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
Solidwork 2018 ในฟังชัน Simulation โดยกาหนดให้โบกี้สองเพลามีน้าหนัก 25 ตัน น้าหนักที่กดลงต่อล้อ 6.25 ตั น
หรือ 61,292 นิวตัน การกาหนดวัสดุรางเป็น ANSI 1045 Steel Cold Drawn ซึ่งผลที่ได้ในตาแหน่ง A มีความเครียด
(Stress) สูงสุด 1.15 x 109 N/m2 และความเครียด (Stress) ต่าสุด 546N/m2 ส่วนตาแหน่ง B มีความเครียด (Stress)
สู ง สุ ด 1.889 x 104 N/m2 และความเครี ย ด (Stress) ต่ าสุ ด 5.318 x 10-4 N/m2 ในส่ ว นของการเปลี่ ย นรู ป
(Displacement) ตาแหน่ง A ค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุดอยู่ที่ 7.237 x 10-2 mm. และที่ตาแหน่ง B ค่าการเปลี่ยนรูปสูงสุด
อยู่ที่ 5.992 x 10-7 mm. จากแรงคงที่กระทากับรางและได้ทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Solidwork นั้นสามารถสรุป
ได้ว่าแรงกดคงที่ 61,292 นิวตัน ไม่ส่งผลต่อความเสียหายกับรางรถไฟแต่อย่างใด ซึ่งรางประเภท UIC 54 สามารถรองรับ
การใช้งานของโบกี้ชินดสองเพลาน้าหนัก 25 ตันได้
คาสาคัญ: ซิมมูเลชั่น, รางรถไฟ, แรงกระทาคงที,่ ความเครียด
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ST440 : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาอาการวัยหมดระดูตามธาตุเจ้าเรือนกาเนิด และอาการเทียบเคียงในคัมภีร์มหาโชตรัต
นันทวัน ประทุมสุวรรณ์1 สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร1 ประวิทย์ อัครเสรีนนท์1,2 และขจี ปิลกศิริ3
1

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์, 2ภาควิชาเภสัชวิทยา, 3ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: nunthawan.pra@mahidol.edu; kpilakasiri5@yahoo.com

บทคัดย่อ
ธาตุเจ้าเรือนกาเนิดอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สตรีวัยหมดระดูมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกัน โดยในคัมภีร์
การแพทย์แผนไทยไม่มีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ อาการวัยหมดระดู การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาการวัย
หมดระดูในผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนกาเนิดแตกต่างกันและเทียบเคียงอาการวัยหมดระดูกับคาวินิจฉัยในคัมภีร์มหาโชตรัต โดย
ศึกษาเวชระเบียนของสตรีวัยหมดระดูที่มารับการรักษาที่คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2562 จานวน 115 ราย สืบค้นและเทียบเคียงอาการดังกล่าวกับ ข้อมูลจาก
คัมภีร์มหาโชตรัต
ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอาการวัยหมดระดูมีธาตุเจ้าเรื อนกาเนิดเป็นธาตุน้าน้อยที่สุด และอาการร้อนวูบวาบ
เหงื่อออกกลางคืนเป็นอาการที่พบมากที่สุดในทุกธาตุเจ้าเรือนกาเนิด ในคัมภีร์มหาโชตรัตจะวินิจฉัยและรักษาตามโรค
โดยพบอาการและลักษณะระดูที่ใกล้เคียงกับวัยหมดระดูในปัจจุบันบางโรค เช่น โลหิตระดูแห้งไป โลหิตระดูร้าง เป็นต้น
ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการให้การบริบาลสตรีวัยหมดระดูที่มีธาตุเจ้าเรือนกาเนิดแตกต่างกัน และนาไปสู่
การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาอาการวัยหมดระดูด้วยยาสมุนไพรในอนาคต
คาสาคัญ: แพทย์แผนไทย, วัยทอง, วัยหมดระดู, ธาตุเจ้าเรือนกาเนิด, คัมภีร์มหาโชตรัต
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ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม
อธิบ โพทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
E-mail: atip@aru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ 2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบจัดการเว็บไซต์ 3. เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่
แบบสอบถามประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของ ระบบจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม ผลการวิจัย
พบว่า
1. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ได้นาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ เข้ามาช่วย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ รวบรวมข้อมูล และการประมวลผล ทาให้การบริหารงานสามารถลดปัญหา ขั้นตอนใน
การทางาน รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในองค์กร ประชาชนทั่วไป สามารถรับข่าวสาร งานประชาสั มพันธ์ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบในภาพรวมโดยกลุ่มผู้ใช้ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ
ด้าน โดยผู้ใช้งานระบบ ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม ซึ่ง
ดาเนิ นการใช้งานผ่านเทคโนโลยีเว็บ ผลการประเมินจากผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58
โดยมีขั้น ตอนการพั ฒ นาระบบใช้ห ลั กการของวงจรการพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle:
SDLC) โดยใช้เครื่องมือ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบ RDBMS (Relational Database Management System)
ด้ว ยซอฟต์ แ วร์ MySQL และใช้ ภ าษาสคริ ป ต์ (Script Language) ในการพั ฒ นาโปรแกรมด้ ว ย PHP (Professional
Home Page) ทดลองติดตั้งใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้
เพื่อสรุปว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์, การจัดการเว็บไซต์, เทคโนโลยีเว็บไซต์
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การดูดซับ Cr(VI) โดยใช้ไคโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์เรซิน
เกตน์ณนิภา วันชัย* และจิรัฎฐ์รังสี จั่นศรี
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
*
Email: Katnanipa@aru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เตรียมไคโตซานเรซินและไคโตซานเชื่อมขวางด้วยกลูตารัลดีไฮด์เรซิน เมื่อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วย
เทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) พบพันธะอิมีน (C=N) ในโครงสร้างของไคโตซานเชื่อมขวางเร
ซินที่เกิดจากปฏิกิริยา Schiff’s base แสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมขวางระหว่างกลูตารัลดีไฮด์กับไคโตซาน ไคโตซานเชื่อม
ขวางเรซินได้ถูกนามาศึกษาประสิทธิภาพของการดูดซับ Cr(VI) โดยทาการทดลองแบบกะ พบว่าการเชื่อมขวางไคโตซาน
ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพในการดูดซับ Cr(VI) โดยสามารถดูดซับ Cr(VI) ได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100
ในสารละลายที่ พีเอชเท่ากับ 2.0 ใช้ระยะเวลาในการดูดซับ 160 นาที สาหรับการศึกษาพฤติกรรมการดูดซับ Cr(VI) บน
ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน พบว่า ไอโซเทอร์มของการดูดซับสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์มากกว่าสมการฟรุนดลิช โดยมี
ความสามารถในการดูด ซับ Cr(VI) มากที่ สุ ดเท่ ากับ 34.13 มิล ลิ กรัม ต่อกรัม นอกจากนี้ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน ยัง
สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ถึง 3 รอบการใช้งาน
คาสาคัญ: ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน, กลูตารัลดีไฮด์, การดูดซับ Cr(VI), สมการแลงเมียร์
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การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยแบคทีเรียที่แยกได้
พรรณวิภา แพงศรี
หลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Email: phanwipa@vru.ac.th

บทคัดย่อ
วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน พบในวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถูกย่อยได้ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) ที่ผลิตได้โดยจุลินทรีย์ เช่น รา แบคทีเรีย
เป็นต้น แบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและสามารถย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยแบคทีเรียที่แยกได้ โดยทาการศึกษาการผลิตเอนไซม์เซลลู
เลสของเชื้อ แบคที เรี ย ที่คัด เลื อกได้ ในอาหารเหลว Carboxy methyl cellulose (CMC) พบว่าเชื้อแบคที เรียที่ มีค่ า
กิจกรรมของเอนไซม์สูงที่สุดได้แก่ แบคทีเรียไอโซเลท I1-1 I1-5 และ I2-3 ตามลาดับ จากนั้นทาการผลิตเอนไซม์เซลลู
เลสโดยใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลส (ขี้เลื่อย ฟางข้าว และผักตบชวา) จากผลการทดลองพบว่า แบคทีเรียไอโซเลท I1-5 I2-3
และ I1-1 ผลิ ตเอนไซม์เซลลู เลสได้สู งสุ ดในการผลิตด้วยวัส ดุขี้เลื่ อย เท่ ากับ 0.321 0.414 0.377 ยูนิตต่อมิลลิ ลิ ตร
ตามลาดับ จากผลการทดลองจะเห็นว่าขี้วัสดุลิ กโนเซลลูโลส (ฟางข้าว ขี้เลื่อย ผักตบชวา) สามารถนามาใช้ในการผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสได้ จึงเป็นการนาวัสดุลิกโนเซลลูโลสมาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านี้
คาสาคัญ: แบคทีเรีย, เอนไซม์เซลลูเลส, วัสดุลิกโนเซลลูโลส
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การยับยังเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของเมล็ดงาม้อน
วิมลพรรณ รุ่งพรหม และสุทธิดา สง่าโฉม
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: rwimon@aru.ac.th

บทคัดย่อ
งาม้อน ( Perilla frutescens (L.) Britton) มักนิยมบริโภคเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาการยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากงาม้อนด้วยตัวทาละลายต่างๆ พบว่าสารสกัดงาม้อนด้วย
เมทานอลและน้า แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งสูงที่สุดร้อยละ 45.54 ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิต ร จึงทาการแยก
ด้วยพาร์ทิชันด้วยเฮกเซนและเอทิลแอซีเตด ตามด้วยคอลัมน์โครมาโทรกราฟี โดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวชี้นาการแยก
สาร พบว่าส่วนที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งสูงที่สุดคือส่วน EP 2 เมื่อวิเคราะห์ด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และแก๊สโครมาโทรก
ราฟี และแมสสเปกโทรเมทรี พบว่าเป็น โพลิโคซานอลซึ่งเป็นของผสมของแอลกอฮอล์โซ่ตรง (C22-C30 ) โดยแสดงฤทธิ์
การยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดสที่ โดยมีค่า IC50 4.91 ที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังนั้นโพลิโคซานอลจากงาม้อนจึง
เป็นสารยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งมีความสัมพันธ์กันการลดระดับน้าตาลในเลือด และเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
คาสาคัญ: งาม้อน, การยับยั้งเอ็มไซม์แอลฟากลูโคซิเดส, โพลิโคซานอล, การลดระดับน้าตาลในเลือด
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าสี ของกระวานในนาเกลือ
นฤมล อภินันท์สวัสดิ์*1 รุ่งฤทัย จันทร์เติม2 และอุรชา วานิช3
1, 2, 3

*1

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
Email: narumon.a@rbru.ac.th; 2Email: mam.tae.0027@gmail.com; 3Email: uracha.w@rbru.ac.th

บทคัดย่อ
กระวานจังหวัดจันทบุรีเป็นกระวานที่มีคุณภาพดีที่สุด มีความปลอดภัยต่อการบริโภคสามารถรับประทานได้ ไม่
มีโทษแม้จะรับประทานในปริมาณมาก ปัจจุบันการบริโภคกระวานยังไม่เป็นที่แพร่หลายเมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรที่
เป็นพืชเศรษฐกิจอื่น นอกจากนี้สารสกัดจากหน่อกระวานยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์หลายชนิด แต่เนื่องจากกระวาน
สดมีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น ผู้วิจัยจึงนากระวานมายืดอายุการเก็บรักษาโดยการทากระวานในน้าเกลือ ซึ่งกระวาน
ในน้ าเกลื อ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ กระวานสด และยั งเป็ น เทคโนโลยี ที่ ส ามารถถ่ ายทอดสู่ ชุ ม ชนได้ โดยศึ ก ษา การ
เปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าสี ของกระวานในน้าเกลือ โดยใช้น้าเกลือเข้มข้นร้อยละ 1
และกรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 0.1 (นน./ปริมาตร) เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 วันและศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พบว่า กระวานในน้าเกลือไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสีตลอดอายุการเก็บรักษา ค่าสีที่วัดได้คือ สี Green – Yellow Group
1C Light Greenish Yellow ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เก็บรักษาวันที่ 01 และ 7 มีค่าเท่ากับ 4 และ วันที่ 15 และ 30
มีค่าเท่ากับ 5 จากการทดสอบความชอบพบว่า ผู้ทดสอบให้ คะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมที่อายุการเก็บรักษา 1 วัน
มากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 7.97 คะแนน อยู่ในระดับชอบมาก กระวานในน้าเกลือได้รับ คะแนนเฉลี่ยความชอบด้านสี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนั้น กระวานในน้าเกลือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ
ช่วยกระจายสินค้าที่เป็นพืชสุมนไพรท้องถิ่นไปยังภูมิภาคอื่น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนอกจากการเก็บหน่อ
สดจาหน่าย
คาสาคัญ: กระวาน, กระวานในน้าเกลือ, การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส
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การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า”
ครั้งที่ 4

บทคัดย่อAbstract
การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
สาขาวิจัยสถาบัน (IR)

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
IR501 : สาขาวิจัยสถาบัน

การพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
(Safety Data Sheet, SDS) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Email: pomthip255016@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเก็บสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
(Safety Data Sheet, SDS) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจและแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจาแนกประเภทสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีตาม
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
เคมีชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน 52 คน โดยเลือกวิธี
แบบเจาะจง เนื่องด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรียนวิชาเฉพาะด้านเคมีมากกว่านักศึกษาชั้นปีอื่น และเป็น
การเตรียมความพร้อมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
ประเมินความพึงพอใจดาเนินการโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
แบบทดสอบโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าอานาจจาแนก และวิเคราะห์
ค่าความยากง่ายของข้อสอบ จากการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรวดเร็วในการ
ค้นหาสารเคมีก่อนกระบวนการพัฒนามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.26, 1.04, 2.02 และหลังการพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00, 4.10, 4.21 2) ด้านความปลอดภัยก่อนกระบวนการพัฒนามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00, 1.00 และ 1.04
และหลังการพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00, 4.92 , 4.83 และ 3) ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนกระบวนการ
พัฒนามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 และ 2.62 และหลังการพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และ 4.5 สาหรับคะแนน
ทดสอบความรู้พื้นฐาน พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนการอบรมให้ความรู้ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 13.9
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.27 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.33 ของคะแนนทั้งหมด และหลังอบรมให้ความรู้ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 22.0 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.65 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการ
อบรม 27% จะเห็นได้ว่าคะแนนหลังการอบรมให้ความรู้พื้ นฐานสูงกว่าก่อนการอบรมให้ความรู้พื้นฐานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การพัฒนา, กระบวนการ, เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
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การพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อรสา จั๊กจั่น
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Email: janeorasa@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รวม 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการอบรม
2) คู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประเมินคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ 2) การหาค่า
ความเที่ย งตรงเชิ งสภาพ 3) การหาค่าความเชื่ อ มั่น 4) การหาค่าอานาจจ าแนก และ 5) การหาค่าความยากง่ า ย
ผลการวิจัยพบว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังอบรมสูงกว่าคะแนนก่อน
อบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, กล้องจุลทรรศน์, ทักษะทางห้องปฏิบัติการ
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