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การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 
 
 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 



 
ข 

 

 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติข้ึน เพ่ือใหคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทาง
วิจัย ภายใตความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย และความรวมมือจากสถาบันทางการศึกษาตางๆ ใน
ระดับอุดมศึกษา ไดแก 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 4) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5) สมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศ
ไทย และ 6) วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา (ประเทศไทย)  

สําหรับในป พ.ศ. 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดําเนินการ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งท่ี 5 ระหวางวันท่ี 15-16 
ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เนื้อหาในเลมประกอบดวย บทคัดยอของงานวิจัย ตามกลุมสาขา 5 กลุม 
ประกอบดวย 1)การศึกษา 2)มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3)วิทยาการจัดการและ
บริหารธุรกิจ 4)วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 5)วิจัยรับใชสังคม ของผูสนใจ
ในการเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย ท้ังในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ
แบบโปสเตอร (Poster Presentation) ซ่ึงผานการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

คณะผูจัดงานหวังเปนอยางย่ิงวา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้                  
จะเปนอีกเวทีเพ่ือเปดโอกาสใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย 
ตลอดจนผูสนใจทุกทาน ไดแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เปนเครือขายในการ
สรางสรรคผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสามารถนําองคความรูท่ีไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอทองถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป 
  

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ธันวาคม 2565 

 

คํานํา 

 



 
ค 

สารบญั 

 หนา 
คํานํา 
สารบัญ  
บทคัดยอการนําเสนอผลงาน 
1.กลุมการศึกษา (ED) 

 แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

2.กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS)      
 แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

3.กลุมวทิยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) 
 แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

4.กลุมวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)   
 แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

5.กลุมวจิัยรับใชสังคม (RS) 
 แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

ข 
ค 
 
 

1-17 
18-38 

 
39-50 
51-53 

 
54-56 
57-58 

 
59-70 
71-89 

 
90-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ง 

สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ กลุมการศึกษา (ED)  หนา 

1 ED101 การพัฒนาการศึกษาดานเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป เรื่อง ศาสตรพระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สูศตวรรษท่ี 21: ฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก รองรบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ วางพื้นฐานการเปนผูประกอบการ ขับเคลื่อนชุมชน
นวัตกรรม (กรณีศึกษา: มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี) 

2 

    วาสนา สังขพุม  ดิเรก สุขสุนัย  อริสรา จุลกิจวัฒน และ ดวงใจ รุงเรือง   
2 ED102 การศึกษาและเปรยีบเทียบรปูแบบการจดัการเรียนรูรายวิชา

คณิตศาสตรในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 ของผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา 

3 

    สิอร หาสาสนศรี และ เย็นใจ สุวานิช   

3 ED103 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การอานออกเขียนไดใน
หองเรียนเมตาเวิรส ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 

4 

    พรรณปพร ปนสี  วิรัญญา ดาวเงิน  และ พิมพชนก สุวรรณศรี   
4 ED104 การบรูณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชา

พลศึกษาและสุขศึกษาสาํหรับครผููสอนระดับมัธยมศึกษา  
5 

    สรัญญา เนตรธานนท  ธิดารัตน พุฒศิริ  วโรดม ลดาวรรษ  
และ จันตรี ลดาวรรษ 

  

5 ED105 ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพลังงาน
ความรอน โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อ
สงเสรมิความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ 

6 

    พรรษกฤช ปารีสรอย และ พัชรพล เถาธรรมพิทักษ   
6 ED106 สื่อการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่องการเขียน

โปรแกรมรหสัคําสัง่ในโปรแกรมเมเบิล้คอนโทรลเลอร โดยใช
โปรแกรม Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน 

7 

    สุรสิทธิ์ แสนทอน  มานะ ทะนะอน และ ปฏิพล บุญมาก   
 

 



 
จ 

สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ กลุมการศึกษา (ED)  หนา 

7 ED107 การพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมระยะสัน้ท่ีตอบสนองความตองการของ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา: บทสํารวจความ
ตองการเบื้องตน 

8 

    อัครวินท ศาสนพิทักษ  นฤมล อนุสนธิ์พัฒน  นพดล ปรางคทอง   
และ วรางคณา ปญญาม ี

  

8 ED108 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู 9 

    พินิจนันท เนื่องจากอวน   
9 ED109 ผลการใชหลกัสูตรฝกอบรมครูในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชา

ภาษาไทย 
10 

    รุงทิวา สุภานันท  และ วริสรา จุยดอนกลอย   
10 ED110 การพัฒนาทักษะดานการสรางสื่อดจิิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูในยุค

ปกตใิหมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

11 

    ศิริพล แสนบุญสง และ จําลอง ศรีสงา   
11 ED111 การประเมินความตองการจาํเปนในการพัฒนาสมรรถนะดานการวัด

และประเมินสมรรถนะผูเรียนของครรูะดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

12 

    หทัยรัตน พานทอง  วรรณดี แสงประทีปทอง และ ศศิธร กาญจนสุวรรณ   
12 ED112 การพัฒนาสมรรถนะครูและศึกษาผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาการ

คํานวณของครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 
13 

    นงเยาว ในอรุณ และ สวิตา อยูสุขข ี   
13 ED113 การพัฒนาสมรรถนะดานการสรางสรรคนวัตกรรมการสอนรายวิชา

วิทยาการคํานวณสําหรับครใูนเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

14 

    ยุพิน พวกยะ และ ศิริพล แสนบุญสง   

 

 



 
ฉ 

สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ กลุมการศึกษา (ED)  หนา 

14 ED114 ผลการพัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรม สําหรับการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ ตามรปูแบบ 
ADDIE 

15 

    กันยาลักษณ โพธิ์ดง  และ สุวนิตย รุงราตรี   

15 ED118 สื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล (PDPA) 

16 

    วิลาวัลย ผาดาน  เสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา และ ศริิกรณ กันขัต์ิ   

16 ED119 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส การใชเหตผุลเชิงตรรกะและการ
แกปญหาสาํหรบันักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผานระบบ
จักรวาลนฤมิต 

17 

   ธเนศ มนตนอย  ถาวรีย ทิวงศ และ พิมพชนก สุวรรณศรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ช 

สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ 
กลุมการศึกษา (ED)  หนา 

1 ED115 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
รวมกบักระบวนการ PDCA 

19 

    ธีรวัฒน ฟนอินตะศรี  ชานนท สิทธิ และ ปรีดาภรณ สุวรรณดี   
2 ED116 การพัฒนาระบบชวยจดจาํคําศัพทในการเรียนวิชาเภสัช

พฤกษศาสตรสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี 1 
20 

    นฤทัย สุขอุดม และ เมธี พุมทุม  
3 ED117 ผลการจัดการเรียนรูออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ดวยรูปแบบการเรยีนรูสืบเสาะ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

21 

    ชัยยศ เดชสุระ  และพิเชฐ ศรีสังขงาม  
4 ED120 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองรวมกบัแนวคิดหองเรียนกลับดานเพ่ือสงเสริม
ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสานกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

22 

    ภาวิณี เพ็งธรรม  
5 ED121 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอน

นาฏยประดิษฐ บชูาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

24 

    กาญจนา คิง  
6 ED122 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู รายวชิา ส21104 ประวัติศาสตร โดย

ใชแนวคิดหองเรียนกลับทาง รวมกบัการเรียนรูเชิงรุก เพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดแกปญหา และความรบัผดิชอบตอการเรยีน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

26 

    อนุวัฒน เนตรวงศ  
 

 



 
ซ 

สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ 
กลุมการศึกษา (ED)  หนา 

7 ED123 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดไีทยโดยประยุกตใช
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองและแนวคิดหองเรียนกลับดาน 
เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

28 

    นันทนา ลีลาชัย  
8 ED124 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกลยุทธการพัฒนา

ทักษะการคิดรวมกับแบบฝกเสรมิทักษะ เพื่อสงเสริมผลสมัฤทธิ์การ
เรียนรูหลกัการใชภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

30 

    กาญจนา ศรีหาราช   
9 ED125 การพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมการพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมลูใน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

32 

    ปยะธิดา ทองอราม  และ นฤมล ตันติชาติ   
10 ED126 ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัวท่ีสงผลตอผลสมัฤทธิ์ทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรยีนสังกัด
องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

33 

    ภัทรภร พิกุลขวัญ และ สุพินดา เพชรา  
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ 
กลุมการศึกษา (ED)  หนา 

11 ED127 แนวทางการพัฒนาหลกัสตูรท่ีตอบสนองความตองการผูเรียนและ
ผูใชบัณฑติ : กรณศึีกษา การพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา 

34 

    กรองทิพย เนียมถนอม  นรินทร อุนแกว  สุรินทร ศรีสังขงาม   
ภัทราพร จันตะนี  สมปรารถนา สุขเกษม กันยาลักษณ โพธิ์ดง   
ศุภกาณฑ นานรัมย  มรุต กลัดเจริญ  ชะกาแกว สุดสีชัง   
พรศักด์ิ ทรัพยสมบัติ และ เดือนเพ็ญ สนแยม 

 

12 ED128 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model 
เพือ่เสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความมวีินัยใน
ตนเอง สําหรับเดก็ปฐมวัยช้ันอนุบาลปท่ี 3 

35 

    ธิดารัตน ธนะคําดี  
13 ED129 การศึกษาความเหน็อกเห็นใจผูอื่นของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
37 

    ณัฏชญา ธาราวุฒิ และ วิจิตรตา โปะฮง  
14 ED130 การศึกษาความสามารถในการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษผาน

วิดีโอบนแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

38 

    วรวุฒิ ธาราวุฒิ และ ภัธภร หล่ังประยูร  
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) หนา 

1 HS201 ปจจัยท่ีสมัพันธกบัการเลือกซ้ือขนมไทยของนักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย เขตจังหวัดปทุมธานี 

40 

    ศิริณญา เพชรจันทร และ ธีรวัฒน อ่ิมประคองศิลป  
2 HS202 ปจจัยท่ีสงผลตอองคกรสมรรถนะสงูของเทศบาลตําบลบางแพ 

จังหวัดราชบุร ี
41 

    บรรพต กิติสุนทร  และ อาจารีย บุญเกิด   
3 HS203 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมี

สมรรถนะสงู 
42 

    บุญไท เจริญผล  สุธี โกสิทธิ์  ทัศนี สุทธวิงศ  และ พันธรัตน ศรีสุวรรณ  
4 HS204 ทัศนคติของผูใชบณัฑิตและนักศึกษาปรญิญาตรตีอการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ
จัดการทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

43 

    วิศรุตา ทองแกมแกว  ไชยา เกษารัตน และ อิสระ ทองสามสี  
5 HS205 การสรางสรรคชุดออกกาํลังกาย  “รองเง็งตันหยงบกิ” 44 

    กนิษฐา กองบก  ปทมาวัลย สงเนียม  จรรยสมร ผลบุญ  
และ ฐาปนวัฒน สุขปาละ 

 

6 HS206 แนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาสิง่ดงึดูดใจทางการทองเท่ียวของ
จังหวัดนครนายก 

45 

    ประเสริฐ โยธิคาร  ณัฐกานต รองทอง  มรกต บุญศิริชัย   
วงศวิภา โถวสุวรรณจินดา และ ปรียา สมพืช 

 

7 HS207 การศึกษาแนวคิดเรือ่งความสมัพันธระหวางดนตรกีับแสงของนาย
ธนาฒย ปติพรเทพิน 

46 

    ธีรวุฒิ แกวมาก และ จักรพงษ ชุมแดง  
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) หนา 

8 HS208 รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพฒันาระบบบรหิารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
อัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 

47 

    กมลวรรณ วรรณธนัง  นราธิป ปติธนบดี  ประวิทย ประมาน   
ภัททิรา หอมหวล  บริบูรณ ชอบทําดี  ปารณีย ขาวเจริญ  ธานี ชูกําเนิด   
พินิจ ศรีสวัสด์ิ  อุมาภรณ กลาหาญ  สุดารัตน เกล้ียงสอาด   
วิรินดา มีบํารุง และ เกียรติศักด์ิ เจริญใจ 

 

9 HS209 พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร “ฮาลาล” ของผูบริโภคตาํบลคลอง
ตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

49 

    กัมปนาท บัวเจริญ และ ฟารุก ขันราม  
10 HS210 การเปลี่ยนแปลงของลุมแมนํ้านาน : สายนํ้า - เสนทางรถไฟ - ถนน 50 

    ธีรพร พรหมมาศ และ วิลุบล กองกล่ิน  
 

การนําเสนอผลงาน แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) หนา 

1 HS211 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผกัตบชวาเพือ่เพิ่มมลูคาเชิงพาณิชย 

ชุมชนบานหนองนํ้าใส อําเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  

52 

    นฤมล ญาณสมบัติ  
2 HS212 วัฒนธรรมเช่ียนหมากไมอีสาน 53 

    นิตยา พัดเกาะ  
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ 
กลุมวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) หนา 

1 MB301 การเลือกผูใหบรกิารขนสงพัสดุโดยการประยุกตใชทฤษฏีการ
วิเคราะหตามลําดบัช้ัน(AHP) กรณีศึกษา รานคาออนไลนเอบีซี 

55 

    กิตติชัย ประเสริฐพรศรี  พิชาพร ชินภักด์ิ และ มัณทนาภรณ อรุณเรือง  
2 MB302 ปจจัยท่ีสงผลตอความพงึพอใจของผูประกันตนมาตรา 39 การใช

แอปพลิเคชัน SSO Connect 
56 

    ปาลิดา ศิลปชํานาญ และ จิโรจน บุรณศิร  
 

 

การนําเสนอผลงาน แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ 
กลุมวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) หนา 

1 MB303 กลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือขนมไทย ในเขต
อําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

58 

   ญาดา มหิทธิรุกข และ พัทธพสุตม สาธุนุวัฒน  
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ 
กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) หนา 

1 ST401 การประเมินคาความไมแนนอนของการวัดดวยการสอบเทียบ
เครื่องมือวดัในหองปฏิบัติการโดยไมตองทําการทวนสอบ 

59 

    ฉลอง โสดาบัน  
2 ST402 แอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพสาํหรับการตดิตามอาการ 

“โรคติดเช้ืออุบัติใหม” 
61 

    ภาวรินทร ใหมออน และ ขรรคชัย ตุลละสกุล  
3 ST403 การพัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนเช่ือมอบแหง 62 

    ประทุมทิพย สินเปยม  หยาดรุง สุวรรณรัตน และ ถาวร ฉิมเล้ียง  
4 ST404 เปรยีบเทียบการกาํจัดเหลก็ในนํ้าบาดาลดวยแมงกานีสกรีนแซนดกับ

สารกรองแกว 
63 

    อลงกต ไชยอุปละ และ ไชยพัฒน ทวีทรัพยพิทักษ  
5 ST405 การตรวจวัดและการสรางชุดทดลองเพื่อตรวจสอบปรมิาณการใช

พลังงานไฟฟาสาํหรับหาคาความถกูตองของปรมิาณไฟฟาในอาคาร 
64 

    ฉลอง โสดาบัน  
6 ST406 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดแูล

สุขภาพของเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนคร
หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในชวงการเเพรระบาด 
ของโรคโควิด-19 

65 

    ปฏิภาณี ขันธโภค  กันติกา ปยะเลิศ  และ รินทรนภา สุวรรณธาดา  
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ 
กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) หนา 

7 ST407 เครือขายมาตรวดัพลังงานไฟฟาดจิทัิล 66 

    พิเชฐ ศรีสังขงาม และ พรเพชร สายหยุด  
8 ST408 ระบบตรวจวดัการเกิดจดุความรอนจากไฟปาแบบตนทุนต่ําโดยใช

เทคโนโลยี LoRa 
67 

    จรัญ คนแรง  มิ่งขวัญ สมพฤกษ  ประทีป บุญวงค   
อธิคม ศิริ และ กมล บุญลอม 

 

9 ST409 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนําสมุนไพรไทย 68 

    นิศากร เถาสมบัติ  อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ  บุญญาพร บุญชัย   
ปรวี ทองนอย และ วิชุณี สารสุวรรณ 

 

10 ST410 การศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบวิทาไดอีนท่ีผสม
กับเสนใยกก เพื่อเปนแนวทางในการผลิตวัสดสุีเขียว 

69 

    อธิวัชร วิริยะอมรชัย  ธารา รัตนรินทร  วรรณนภา พันพิลา   
อริสรา สาขาชาติ  และ ณัฐ กุลวงศวิทย 

 

11 ST411 Adverse Factors Impacting on Urban Waterborne Public 
Transport during COVID - 19 Pandemic 

70 

    Nutchapongpol Kongchasing  Gritsada Sua-Iam  wanchanok 
Oonta-on  Chakkarphan Sangsuwan  Buchit Maho and 
Tanapat Namjan 
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ 
กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) หนา 

1 ST412 การศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดปรากฎการณนํ้าขึ้นนํ้าลงในบริเวณฝงอาว
ไทย  

72 

    ภัททิรา หอมหวล  นพดล อภิระนานนท และ สุรพงษ วงคเพ็ชร  
2 ST413 การเพิม่ความสามารถในการผลิตพอลิเบตาไฮดรอกซีบวิทิเรต (PHB) 

ของ Alcaligenes latus TISTR 1403 ท่ีผานการไดรบัสัมผสัรงัสี
แกมมา 

73 

    กรองจันทร รัตนประดิษฐ และ สมจิตต ปาละกาศ  
3 ST414 การประเมินความเสี่ยงระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ใน

กระบวนการผลิต ของบริษัทผลิตและประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
แหงหน่ึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

74 

    เพ็ญนภา ภูกันงาม  
4 ST415 การตรวจหาสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคาร

บาเมตท่ีตกคางในผกัท่ีใชประกอบอาหารของรานอาหารภายในศูนย
อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

76 

    พชฏ นรสิงห  
5 ST416 การออกแบบและประสิทธิภาพกังหนันํ้าหัวนํ้าต่าํสาํหรับผลติ

กระแสไฟฟาขนาดเล็ก 
77 

    พิณทิพย แกวแกมทอง และ ทิวา แกวเสริม  
6 ST417 ผลการใชแปงดดัแปรเปนตวัประสานในการข้ึนรูปแผนวัสดจุากเสน

ใยเปลือกทุเรียน 
78 

    วริศชนม นิลนนท  กุลพร พุทธมี และ ขนิษฐา รัตนประโคน  
7 ST418 การทดสอบแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุในเด็กอายุ 2-5 

ป สําหรับผูปกครอง 
79 

    สุภาวิตา ภคเอกภัทร  
8 ST419 การจัดการของเสยีจากกระบวนการแปรรูปมะขามแชอิ่ม : 

กรณีศึกษากลุมผูประกอบการแปรรูปมะขามแชอิ่มพืน้ท่ีตําบลหลม
เกา อาํเภอหลมเกา จังหวดัเพชรบูรณ 

80 

    พิณทิพย แกวแกมทอง และ ทิวา แกวเสริม  
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สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
ลําดับ

ที่ 
รหัส

บทความ 
กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST) หนา 

10 ST420 แนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

81 

    วิมลพรรณ รุงพรหม  อภิชาติ พานสุวรรณ  วิชชุลดา ตันประเสริฐ   
สุขรักษ แซเจ่ีย  กันยารัตน คงพร  ปณณธร หอมบุญมา  
ภาวินีย ธนาอนวัช  กานดา เตะขันหมาก  ชาญชัย เมธาวิรุฬห   
สารภี พูลศิริ  และอมรรัตน อมรนาถ 

 

10 ST421 การศึกษาผลของเช้ือเห็ดตับเตา ตอการเจริญเติบโตทางกิง่ใบของพืช
กระทอม 

82 

    เพชรพิกุล ขําออน  และ ญาติมา กรณีศักด์ิ  
11 ST422 การรดีิวซ Cr(VI) ดวย Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด ใน

กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสภายใตการฉายแสงจากดวงอาทิตย 
83 

    เกตนณนิภา วันชัย  
12 ST423 ศักยภาพของกานดอกบวัหลวงในการผลิตเช้ือพลงิชีวภาพ 84 
    ประดินันท เอ่ียมสะอาด  

13 ST424 คารบอนฟตุพริ้นทขององคกรและแนวทางลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกอยางย่ังยืน กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

85 

    ประดินันท เอ่ียมสะอาด  และ วัชราภรณ ตันติพนาทิพย  
14 ST425 การคัดเลือกสายพนัธุเห็ดท่ีมีความสามารถสรางเสนใย 

เพื่อใชผลติอิฐไมซีเลียม 
86 

    เลิศชาย สถิตยพนาวงศ  และ พรรณวิภา แพงศรี  
15 ST426 ระบบผูปวยนอกแมนยําสาํหรบัหนวยงานใหบรกิารทางดาน

สาธารณสุข 
87 

    ถิรภัทร มีสําราญ  
16 ST427 ระบบควบคุมตูรบัยาอัจฉริยะ 88 
    ถิรภัทร มีสําราญ  

17 ST428 การสั่งซ้ือยาออนไลน 89 
   ถิรภัทร มีสําราญ  



 
ด 

 

สารบญั 

การนําเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ลําดับ

ที ่
รหัส

บทความ 
กลุมวิจัยรับใชสังคม (RS) หนา 

1 RS501 การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวฒันธรรมอาหารลานนาในการ
ผลิตผลิตภัณฑของฝากของผูประกอบการ ในตําบลหวยไคร  
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

91 

    นิรุตต์ิ ชัยโชค และ กัสมา กาซอน   
2 RS502 การสรางขวญัและกําลงัใจของบุคลากรท่ีวาการอําเภอเมืองสงขลา 92 

    ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  
3 RS503 แนวทางกําหนดกรอบวัฒนธรรมองคการดานการทํางานเปนทีมของ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภูเกต็ 
93 

    ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  
4 RS504 ภูมิปญญาทองถิ่นในการจดัการคุณภาพวัตถดุิบอาหาร ของตาํรับ

อาหารทองถิ่นไทลื้อ ตาํบลริมโขง อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
เพื่อการทองเท่ียวเชิงอาหารโดยชุมชน  

94 

    ชุติภัสร เรืองวุฒิ  รักติบูล จันทนุปาน และ ชาญณรงค ชัยชนะ  
5 RS505 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนสูการกอตั้งวิสาหกิจชุมชนดวย

แนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรคในเขตพื้นท่ีตําบลเขานอย  
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

95 

    กัญญารัตน นิ่มตระกูล  มณีรัตน ภารนันท  อังคณา ลีรัตนานุกุลศิริ   
ขวัญชีวา ไตรพิริยะ และ จินตนา แสงดี 
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กําหนดการนําเสนอ ภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2565

ระหวางวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

08.00 – 09.00 น.

12.00 – 13.00 น.

ED1 (หอง 110) RS และ MB (หอง 111) ST1 (หอง 112)

การศึกษา (ED)
วิจัยรับใชสังคม (RS)

วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

รศ.ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม รศ.ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ

รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผศ.ดร.สืบวงศ กาฬวงศ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท

13.00 – 13.15 น. ED102 RS501 ST401
13.15 – 13.30 น. ED103 RS502 ST402
13.30 – 13.45 น. ED104 RS503 ST403
13.45 – 14.00 น. ED105 RS504 ST404
14.00 – 14.15 น. ED106 RS505 ST405
14.15 – 14.30 น. MB301
14.30 – 14.45 น. MB302
14.45 – 15.00 น.

08.00 – 09.00 น.

ED2 (หอง 110) HS (หอง 111) ST2 (หอง 112)

การศึกษา (ED) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

รศ.ดร.เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม รศ.ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ

รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผศ.ดร.สืบวงศ กาฬวงศ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท

09.00 – 09.15 น. ED107 HS201 ST406
09.15 – 09.30 น. ED108 HS202 ST407
09.30 – 09.45 น. ED109 HS203 ST408
09.45 – 10.00 น. ED110 HS204 ST409
10.00 – 10.15 น. ED111 HS205 ST410

10.15 – 10.30 น. ST411
10.30 – 10.45 น. ED112 HS206 พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 11.00 น. ED113 HS207
11.00 – 11.15 น. ED114 HS208
11.15 – 11.30 น. ED118 HS209
11.30 – 11.45 น. ED119 HS210
11.45 – 12.00 น. ED101
12.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

พักรับประทานอาหารวาง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

09.00 – 09.30 น. พิธีเปดและมอบของที่ระลึก

พักรับประทานอาหารวาง

09.30 – 11.00 น.
การบรรยายพิเศษ หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”

 โดย รองศาสตราจารยธีรวัฒน ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์
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กําหนดการนําเสนอ ภาคโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2565

ระหวางวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

08.00 – 09.00 น.

08.00 – 09.00 น.

ST412 ST415 ST417 ST420
ST414 ST416 ST423 ST425

12.00 – 13.00 น.

ED115 HS211 ST413 ST424
ED116 HS212 ST418 ST426
ED117 MB303 ST419 ST427

ST421 ST428
ST422

08.00 – 09.00 น.

ED121 ED124 ED127 ED129
ED122 ED125 ED128 ED130
ED123 ED126 ED120

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 15.00 น.

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS)

วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB)

11.00 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

รศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล

ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

โปสเตอร ED2

การศึกษา (ED)

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 (สามารถติดโปสเตอร

ได จนถึง 08.30)

09.00 – 12.00 น.

รศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ

ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

09.30 – 11.00 น.
การบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”

 โดย รองศาสตราจารยธีรวัฒน ประกอบผล

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 (สามารถติดโปสเตอร

ได จนถึง 08.30)

โปสเตอร ED1 / HS / MB โปสเตอร ST2
การศึกษา (ED) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 (สามารถติดโปสเตอร

ได จนถึง 08.30)

โปสเตอร ST1

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ST)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

09.00 – 09.30 น. พิธีเปดและมอบของที่ระลึก



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 

บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

(Oral Presentation) 
 

กลุมการศึกษา (ED) 
 
 
 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ED101 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาการศึกษาดานเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
เรื่อง ศาสตรพระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สูศตวรรษท่ี 21: ฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
วางพื้นฐานการเปนผูประกอบการ ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม  

(กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
 

วาสนา สังขพุม1  ดิเรก สุขสุนัย2 อริสรา จุลกิจวัฒน3 และ ดวงใจ รุงเรือง4 

1, 2, 3, 4, คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
1Email: wasana.s@dru.ac.th ; 2Email: adiereksak@hotmail.com ;  

3Email: arisara.j@dru.ac.th ; 4Email: duangjai.r@dru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา

และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21 มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และ 
ศึกษาแนวทางการยกระดับเปนรายวิชา แนวทางการใชเพ่ือสงเสริม เศรษฐกิจฐานราก และแนวทางการ
ใชเพ่ือขับเคล่ือนชุมชุมนวัตกรรม กลุมตัวอยางคือ อาจารยจํานวน 83 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยาง แบบ
งาย  เคร่ืองมือวิจัย ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาประเด็นที่อาจารยสวนมากใชในการจัดการเรียนรู คือ การมี
สวนรวม ความซื่อสัตยสุจริต ความจริงใจตอกัน การจะทํา อะไรตองศึกษาขอมูลใหเปนระบบ การทํา
ตามลําดับขั้น โดยมีการบูรณาการไวเนื้อหาไวรายวิชาศึกษาท่ัวไป และมีการนําไปพัฒนาใน ดาน
หลักสูตร ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชา ดานวิธีการสอน ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก 
โดยอาจารยมีความเห็นวา อาจไมจําเปนตองยกระดับเปนรายวิชาใหม แนวทางนําไปเพ่ือสงเสริม
เศรษฐกิจฐานรากและการขับเคล่ือนชุมชนนวัตกรรม ทําไดโดย ใหประชาชนพ่ึงตนเอง มีหลักในการใช
ชีวิต เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรในทองถิ่น ใหเกิด ตลาด
การคาขายอันเปนธุรกิจในชุมชน 

คําสําคัญ : ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะในศตวรรษที่ 21 รายวิชาศึกษาทั่วไป 
เศรษฐกิจฐานราก 
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ED102 : กลุมการศึกษา 
 

การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 

สิอร  หาสาสนศรี1 และ  เย็นใจ  สุวานิช2 

1,2สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
1Email: hsion@aru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรในชวง

สถานการณการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 2) เพ่ือเปรียบของผลการประเมิน ตนเองหลังการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผูเรียนระดับ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูเรียนในโรงเรียนเครือขายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาที่ศึกษารายวิชาคณิตศาสตรในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 16.15 ของผูที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน คิดเปนรอย
ละ 17.14 ของผูที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร และผูเรียนระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 1 จํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 18.67 ของผูที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร โดยวิธีการเลือกแบบสุมในจํานวนรอยละที่ใกลเคียง
กัน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบ ประเมินตนเองหลังการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผูเรียน ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน และดานอ่ืน ๆ 
ผูวิจัยได วิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ผลการศึกษาพบวา 
รูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ตางกันในชวงสถานการณการ แพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา มีผลตอผลการประเมิน 
ตนเองหลังการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  รูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรแบบออนแฮ
นดของผูเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่อพิจารณาในภาพรวมผูตอบ แบบสอบถามรวมทุกดานมีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.38 รูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรแบบ ออนไซต
ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาเมื่อพิจารณาในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามรวมทุกดานมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยมี คาเฉล่ีย 3.69 และรูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรแบบออนไลนของ
ผูเรียนชั้นอุดมศึกษาเมื่อพิจารณาในภาพรวมผูตอบ แบบสอบถามรวมทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.53  

คําสําคัญ : คณิตศาสตร  การจัดการเรียนรู  ไวรัสโคโรนา 2019 
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ED103 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  
เรื่อง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

 

พรรณปพร ปนสี1  วิรัญญา ดาวเงิน2 และ พิมพชนก สุวรรณศรี3 

1,2สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
3ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1E-mail: Phanpapronpp@gmail.com, 2E-mail: 63141057@g.cmru.ac.th,  
3E-mail: pimchanok_tham@cmru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การ

อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 
โรงเรียนบานกองหิน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดใน
หองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 2) แบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดใน
หองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ผลวิจัยพบวา ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง อานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ที่ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียน
โดยใชส่ือมัลติมีเดียในการนําเสนอเนื้อหาที่ตางรูปแบบกันเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
น้ัน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนจากส่ือ โดยผูเรียนสามารถเลือกใชส่ือการเรียนการสอนผาน
ระบบเมตาเวิรสไดดวยตนเอง และสวนผลการประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีผลการประเมิน
คุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.74 และผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนตอส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การอานออกเขียนไดในหองเรียนเมตาเวิรส 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 อยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.47 

 

คําสําคัญ : ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส การอานออกเขียนได หองเรียนเมตาเวิรส 
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ED104 : กลุมการศึกษา 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 

 

สรัญญา เนตรธานนท1* ธิดารัตน พุฒศิริ2 วโรดม ลดาวรรษ3 และ จันตรี ลดาวรรษ4 

1,3,4คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
2กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบางแกวประชาสรรค  

1Email: sirikanya.net@gmail.com, 2thidarat.put@gmail.com, 3warodom.lad@gmail.com, 
4chantree.lad@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา และทํานายการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการบูร
ณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนของครู เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวย
ตัวเอง โดยกําหนดวัน เวลาเดินทางไปรับแบบสอบถามคืน ซึ่งไดรับกลับมาครบทุกฉบับ สถิติที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหปจจัยที่สงผลดวยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบวา 
1) ปจจัยท่ีสงผลตอการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และทํานายการบูรณาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีทั้งหมด 5 ดาน เรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีในการสอน ดานการรับรูประโยชน
ของเทคโนโลยีในการสอน ดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอมในองคกร 
และดานประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน ตามลําดับ 2) ผลการทํานายปจจัยที่สงผลตอการบูร
ณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา มี 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี (x1) ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในองคกร (x3) และปจจัยดานประสบการณการใชเทคโนโลยีในการสอน (x2) ซึ่งปจจัยทั้ง 
3 นี้รวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สําหรับครูไดรอยละ 60.40 ซึ่งผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สามารถนํามาเขียนเปน
สมการไดดังนี ้

Y/ = .037+ .330 (X1) + .309 (X3) + .260 (X2) 

คําสําคัญ : การบูรณาการ เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ครูมัธยมศึกษา 
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ED105 : กลุมการศึกษา 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอน  
โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดเชิงคาํนวณ เพ่ือสงเสริมความสามารถใน

การคิดเชิงคํานวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

พรรษกฤช  ปารีสรอย1 และ  พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ2 

1ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: nenozap@gmail.com; 2Email: tphatcharaphon@aru.ac.th  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคํานวณของ

นักเรียน กอนและหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดเชิง
คํานวณ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง พลังงานความรอน กอน
และหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดเชิงคํานวณ 3. ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดเชิง
คํานวณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน ที่ไดจากสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ
แกปญหาตามแนวคิดเชิงคํานวณ 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ 3. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง พลังงานความรอน 4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการแกปญหาตามแนวคิดเชิงคํานวณ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test for dependent) ผลการวิจัยพบวา 

1. คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงคํานวณของนักเรียน 
มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญตามสถิติที่ระดับ 0.01     

2. คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง พลังงานความรอน
ของนักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญตามสถิติที่
ระดับ 0.01                 

3. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชการแกปญหาตามแนวคิดเชิงคํานวณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร กระบวนการแกปญหา ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ 
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ED106 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาสื่อการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เรื่องการเขียนโปรแกรม
รหัสคําสั่งในโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC  

ในรูปแบบออนไลน 
 

สุรสิทธิ์ แสนทอน*  มานะ ทะนะอน และ ปฏิพล บุญมาก 

สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีคณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

*Email: san_surasit@hotmail.com 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพส่ือการสอนวิชาการโปรแกรม

และควบคุมไฟฟา เร่ือง การเขียนโปรแกรมรหัสคําส่ังในโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม 
Fx-Training PLC ในรูปแบบออนไลน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย ส่ือการสอนดวย
โปรแกรม Fx-Training PLC, แบบฝกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ไดนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
ชางไฟฟากําลัง ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ที่ทําการลงทะเบียนในรายวิชาการโปรแกรม
และควบคุมไฟฟา เปนจํานวน 16 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เมื่อนักศึกษากลุมตัวอยางไดเรียนดวยส่ือ
การสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เร่ือง การเขียนโปรแกรมรหัสคําส่ังในโปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-Training PLC แลว จึงทําการทดสอบดวยแบบฝกหัดหลังบทเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา ส่ือการสอนวิชาการโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟา เร่ือง การเขียนโปรแกรมรหัสคําส่ังในโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร โดยใชโปรแกรม Fx-
Training PLC มีประสิทธิภาพ 85.63/81.88 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

 
คําสําคัญ : ส่ือการสอน การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา การเขียนโปรแกรมรหัสคําส่ังในโปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร 
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ED107 : กลุมการศึกษา 
 

การสํารวจความตองการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการ 
ของสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 

อัครวินท  ศาสนพิทักษ1 นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน2 นพดล  ปรางคทอง3  
และ วรางคณา ปญญามี4 

 

1สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองทองถ่ิน 2สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  
3กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา 4สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email: akarawins@gmail.com; 2Email: analaumon@aru.ac.th;  

3Email: nopphadon@aru.ac.th; 4Email: warangkhana_16@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับความตองการหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนอง

ความตองการของสังคม และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันที่ตอบสนองความตองการของสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา การวิจัยในคร้ัง
นี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามซึ่งพัฒนาเปนเคร่ืองมือสรางแบบฟอรม
ออนไลน (Google Form) ใชการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ใน
รูปแบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 200 ชุด โดยกําหนด
สัดสวนของประชากรใน 2 จังหวัดเปนหลักคือ (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (2) จังหวัดอางทอง 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา (1) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเคยจัดโดย
ภาพรวมมีระดับความสนใจระดับมาก ( x̄ = 3.85, S.D.=.760) โดยหลักสูตรกลยุทธการทําธุรกิจดวย
โซเชียลมีเดียมีคาเฉล่ียมากที่สุด ( x̄ =4.15,S.D.=.861) (2) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
การฝกอบรมที่อยูระหวางการพิจารณาจากโครงการบัณฑิตพันธุใหม โดยภาพรวมมีระดับความสนใจ
ระดับมาก (x̄ = 3.92, S.D.=.758) โดยหลักสูตรการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะมีคาเฉล่ียมากที่สุด (x̄ = 
4.08,S.D.=.965)  และ (3) ความตองการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
นาจะสามารถจัดได โดยภาพรวมมีระดับความสนใจระดับมาก (x̄ = 3.96, S.D.=.741) โดยหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือทักษะในศตวรรษที่ 21 เปนหลักสูตรที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( x̄ =4.17,S.D.=.863) 
ผลจากการวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะดังนี้ (1) ควรสงเสริมใหเกิดการฝกอบรมในรูปแบบออนไลนมาก
ยิ่งขึ้น (2) สงเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรดานการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา (3) จัดหาวิทยากรผูที่มีความรูความสามารถ และ (4) 
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมที่สามารถเทียบโอนเพ่ือนําไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได (Credit Bank) 
คําสําคัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน ความตองการของสังคม 
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ED108 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู 
 

พินิจนันท เนื่องจากอวน 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  
1Email : phinitnan4605@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนและ

หลังเรียน  2. เพ่ือศึกษาแนวทางที่ทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพภายใตกระบวนทัศนการตีความ กลุมที่ศึกษาคือ 
นักศึกษาครูท่ีเรียนวิชาดานวิทยาศาสตร จํานวน 90 คน ผูวิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยพัฒนา
แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรในรายวิชาที่ผูวิจัยสอน จากนั้นเก็บขอมูลกอนและหลังเรียน
โดย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย 1) แบบวัดแนวคิด 2) อนุทินบันทึกการเรียนรูและ 3) 
บันทึกหลังการสอน ผลการวิจัยพบวา 1) กอนและหลังการพัฒนา นักศึกษามีแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรถูกตองมากขึ้นในทุกประเด็น โดยแนวคิดถูกตองมากที่สุดไดแก วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไมไดเปนส่ิงเดียวกัน ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปล่ียนแปลงได และการไดมาซึ่งความรู
ทางวิทยาศาสตรอาจจะตองอาศัยจินตนาการ 2) แนวทางที่ทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ไดแก ใหนักศึกษาสวมบทบาทเปนนักวิทยาศาสตร กิจกรรมท่ีเนนให
นักศึกษาไดลงมือแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การใชกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติตามทฤษฎีการสราง
องคความรู และการสะทอนความคิดในการปฏิบัติ 

 
คําสําคัญ : นักศึกษาครูวิทยาศาสตร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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ED109 : กลุมการศึกษา 
 

ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย 

 

รุงทิวา สุภานันท1 และ วริสรา จุยดอนกลอย2 
 

1สาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: rungtiva.s@aru.ac.th, 2Email: jwaritsara@aru.ac.th 
    

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย 2. เพ่ือศึกษาทักษะการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะของครูที่เขารับการอบรม 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย โดยกลุมตัวอยาง คือ ครูสอนวิชาภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) หลักสูตรฝกอบรม 2) แบบทดสอบกอน - หลัง
การฝกอบรม มีลักษณะเปนขอคําถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 3) แบบประเมินทักษะการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทย โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค และ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่ตอหลักสูตรฝกอบรม การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบ t - test dependent ผลการวิจัยพบวา 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการใช
หลักสูตรฝกอบรมสูงกวาการกอนใชหลักสูตรฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผลแบบ
ประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชาภาษาไทยในระดับดีมาก 3. ความพึง

พอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม ในระดับมากที่สุด (X� = 4.85, S.D. =0.35) 
 
คําสําคัญ: หลักสูตรฝกอบรม  ครูสอนภาษาไทย การจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ 
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ED110 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาทักษะดานการสรางสื่อดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูในยคุปกติใหม 
สําหรับครูและบคุลากรทางการศกึษาในจังหวัดพระนครศรอียุธยาและอางทอง 

 

ศิริพล  แสนบุญสง1 และ  จําลอง  ศรีสงา2 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email: ssiripon@aru.ac.th; 2Email: sjumlong@yahoo.com 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรูของครูกอนและหลังการ

อบรมการสรางส่ือดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูในยุคปกติใหม 2) เปรียบเทียบทักษะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานการสรางส่ือดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูในยุคปกติใหมกับเกณฑ และ 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของครูที่เขารับการอบรม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 42 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
1) หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบทดสอบ 3) แบบประเมินทักษะของครูดานการสรางส่ือ
ดิจิทัล และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติทดสอบทีแบบกลุมไมอิสระ ผลการวิจัยพบวา 1) ครูที่เขารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการ
อบรมสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูที่เขารับการอบรมมีทักษะการสราง
ส่ือดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) 

ความพึงพอใจของครูที่เขารับการอบรมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.74, S.D. = 0.46) 
 

คําสําคัญ : ทักษะดานการสรางส่ือดิจิทัล การจัดการเรียนรูในยุคปกติใหม หลักสูตรฝกอบรม 
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ED111 : กลุมการศึกษา 
 

การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะดานการวัด 
และประเมินสมรรถนะผูเรียนของครูระดับประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

หทัยรัตน  พานทอง1  วรรณดี  แสงประทีปทอง2  และ  ศศิธร  กาญจนสุวรรณ3 

1, 2, 3สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1Email: kruhathairat.cherry@gmail.com 2 Email: vandee.san@stou.ac.th 3Email: 

sasiton.bua@stou.ac.th 
  

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินและจัดลําดับความตองการจําเปนในการ

พัฒนาสมรรถนะ ดานการวัดและประเมินสมรรถนะผูเรียนของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 กลุมตัวอยางเปนครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ปการศึกษา 2565 จํานวน 386 คน ไดมาจากการสุมแบบสองขั้นตอน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาสมรรถนะดานการวัดและประเมินสมรรถนะ

ผูเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified) 

ผลการวิจัยปรากฏวา ครูมีความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะดานการวัดและ
ประเมินสมรรถนะผูเรียนรายดาน เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย ดังนี้ 1) การสรางและพัฒนา
เคร่ืองมือวัดและประเมิน (PNImodified  = .235) 2) การตรวจใหคะแนนและการแปลความหมายของ
คะแนน (PNImodified  = .229) 3) การเลือกวิธีการวัดและประเมิน (PNImodified  = .224) 4) การพัฒนา
กระบวนการกําหนดเกรดและตัดสินผลการเรียน (PNImodified  = .219) 5) การใชผลการวัดและประเมิน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (PNImodified  = .201) 6) การส่ือสารผลการวัดและประเมินใหผูมี
สวนเก่ียวของ (PNImodified  = .198) และ 7) จรรยาบรรณของผูประเมิน (PNImodified  = .095) สวนความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวม พบวา ครูมีความตองการจําเปนในการพัฒนา 5 
ลําดับแรก ดังนี้ 1) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมิน (PNImodified  = .284) 2) การ
แปลความหมายของคะแนน (PNImodified  = .254) 3) การวิเคราะหและกําหนดส่ิงที่ตองการวัดและ
ประเมิน (PNImodified  = .250)    4) การจัดทําแผนผังการสรางเคร่ืองมือ (PNImodified  = .240) และ 5) 
การกําหนดระดับสมรรถนะผูเรียน (PNImodified  = .238) 

 
คําสําคัญ : การประเมินความตองการจําเปน การพัฒนาสมรรถนะ การวัดและประเมินสมรรถนะ 
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ED112 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาสมรรถนะครูและศึกษาผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ 
ของครูในจงัหวัดพระนครศรอียุธยาและอางทอง 

 

นงเยาว ในอรุณ1 และ  สวิตา อยูสุขขี2 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email: nnongyao@aru.ac.th; 2Email: ysawita@aru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ และการใชแอปพลิเคชันในการวิเคราะหผลการใชนวัตกรรมสงเสริม
สมรรถนะครูดานวิทยาการคํานวณ  2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณดวยชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และ 3) ศึกษาผลการนําส่ือและนวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนรูดาน
วิทยาการคํานวณ กลุมตัวอยางคือ ครูจํานวน 20 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่
ใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบการสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ  

ผลการวิจัย พบวา 1) ครูมีความพึงพอใจตอการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥 = 4.90) และการใช
แอปพลิเคชันในการวิเคราะหผลการใชนวัตกรรมสงเสริมสมรรถนะครูดานวิทยาการคํานวณ ในภาพรวม

อยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥 = 4.80) 2) ผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณดวยชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ สงผลทําใหครูผูสอนไดนําประเด็นที่ควรปรับปรุงไปพัฒนาการจัดการเรียนรูดานวิทยาการ
คํานวณใหดีขึ้น และทําใหครูจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ เปนกระบวนการที่ทําใหครูตระหนัก
ถึงความสําคัญและความมั่นใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เกิดความรูสึกเชิงบวกกับเพ่ือนครู 
ผูบริหาร และอาจารยพ่ีเล้ียง และครูมีความสามารถทํางานเชิงวิชาชีพในลักษณะรวมมือรวมใจในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่สรางสรรค จนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น และ 3) ผลการ
นําส่ือและนวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณไดคารอยละของคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

 

คําสําคัญ : สมรรถนะครู การจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ 
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ED113 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาสมรรถนะดานการสรางสรรคนวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครใูนเครอืขายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

ยุพิน  พวกยะ1 และ ศิริพล  แสนบุญสง2 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: pyupin@aru.ac.th; 2Email: ssiripon@aru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความรูกอนและหลังการอบรม

การสรางสรรคนวัตกรรมการสอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ 2) เปรียบเทียบทักษะการสรางสรรค
นวัตกรรมกับเกณฑ รอยละ 75 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ไดรับการอบรม กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่กําหนด เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) 
แบบทดสอบ 3) แบบประเมินทักษะของครูดานการสรางสรรคนวัตกรรมการสอน และ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุมไม
อิสระ ผลการวิจัย พบวา 1) ครูที่เขารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกวากอนอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูที่เขารับการอบรมมีทักษะการสรางสรรคนวัตกรรมการสอนรายวิชา
วิทยาการคํานวณสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจ

ของครูที่เขารับการอบรมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x=̅ 4.88, S.D. = 0.34) 
 

คําสําคัญ : สมรรถนะครู การสรางสรรคนวัตกรรมการสอน วิทยาการคํานวณ 
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ED114 : กลุมการศึกษา 
 

ผลการพัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรม  
สําหรับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ ตามรูปแบบ ADDIE 

 

กันยาลักษณ  โพธิ์ดง1 และ  สุวนิตย  รุงราตรี2 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: pkanyalag@aru.ac.th; 2Email: suwanit@aru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรมในรายวิชา

วิทยาการคํานวณ ตามรูปแบบ ADDIE 2) ประเมินคุณภาพนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่พัฒนาขึ้น 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูตอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรมใน
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ตามรูปแบบ ADDIE กลุมเปาหมายในการศึกษา คือ ครูที่เขารวมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคํานวณ ในเขตพ้ืนที่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย 1) หลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคํานวณ   2) แบบทดสอบวัดความรูที่มีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการ
คํานวณ 3) แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่ไดพัฒนาขึ้น ตามเกณฑการ
ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคํานวณ สถิติที่ใชคือ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ ผลการศึกษาพบวา 1) ครูที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะครูดานการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคํานวณ มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูง
กวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คุณภาพผลงานนวัตกรรมแอปพลิเคชันของครูที่
เขารับการอบรมอยูในระดับมาก และ  3) ความพึงพอใจในภาพรวมของครูที่เขารับการอบรมอยูในระดับ
มากที่สุด 

 

คําสําคัญ : การเขียนโปรแกรม วิทยาการคํานวณ รูปแบบ ADDIE 
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ED118 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ  
เรื่อง พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 

 

วิลาวัลย ผาดาน1 เสกษฎาวุฒิ ศรีโสดา2 และศิริกรณ กันขัต์ิ3 

1สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1Email: 63141006@g.cmru.ac.th; 2Email: 63141016@g.cmru.ac.th;  

3Email: sirikorn@g.cmru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 2) เพ่ือประเมินคุณภาพของส่ือการสอน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจจากการใชส่ือการสอน กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เชียงใหมคริสเตียน จํานวน 87 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ส่ือการสอนแอนิเมชัน 2 
มิติ เร่ือง พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 2) แบบประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญ 
และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจจากการใชส่ือการสอน วิเคราะหผลทางสถิติดวยคาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลการวิจัยดังนี้ 1) ส่ือการสอนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (PDPA) สามารถนํามาใชเปนส่ือเสริมเพ่ือประกอบการสอนผูเรียนระดับประถมศึกษา 
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเน้ือหายาก ใหผูเรียน
ระดับประถมศึกษาไดเขาใจเนื้อหางายขึ้น และส่ือการสอนนี้ยังสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียนได 
2) ผลการประเมินคุณภาพของส่ือการสอน อยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉล่ีย 4.53 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.34 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ดวยคาเฉล่ีย 4.19 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 

 
คําสําคัญ : ส่ือการสอน, แอนิเมชัน 2 มิติ, พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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ED119 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสดวยระบบจักรวาลนฤมิตร 
เพ่ือสงเสริมการใชเหตุผลเชิงตรรกะและการแกปญหา 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4 
 

ธเนศ  มนตนอย1 ถาวรีย  ทิวงศ2  และ พิมพชนก  สุวรรณศรี3 

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 
3คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1Email: 63141032@cmru.ac.th; 2Email: 63141050@cmru.ac.th;  
3Email: pimchanok_tham@cmru.ac.th 

  

Abstract 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสดวยระบบ

จักรวาลนฤมิตร (Metaverse)   เพ่ือสงเสริมการใชเหตุผลเชิงตรรกะและการแกปญหาสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการพัฒนารูปแบบ การ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส โดยกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบานกองหิน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 25 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการใชเหตุผลเชิงตรรกะและการ
แกปญหา สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผานระบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) 2) 
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์การใชส่ือทั้งกอนและหลังของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกสดวยระบบจักรวาลนฤมิตร โดยใชการทดสอบที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test 
for dependent samples) 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู ใชงาน ส่ือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ผลวิจัยพบวา 1) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส สามารถสรางแรงกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น และส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส สามารถนําไป
บูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ และสรางความสะดวกใหแกผูเรียนเนื่องจากผูเรียน
สามารถเลือกใชส่ือการสอนผานระบบจักรวาลนฤมิตไดดวยตนเอง และสามารถเรียนรูไดทั้งเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ คอมพิวเตอรโนตบุค สมารทโฟน (Smart phone) ไอแพด (I-Pad) และแท็ป
เล็ต (Tablet) ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) และไอโอเอส (IOS) 2) ผูเรียนที่เรียนดวยส่ือ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานส่ือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 25 คน อยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉล่ีย 4.45) 

 

คําสําคัญ: ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ระบบจักรวาลนฤมิต การใชเหตุผลเชิงตรรกะและการ
แกปญหา 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 

บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 

(Poster Presentation) 
 

กลุมการศึกษา (ED) 
 
 
 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ED115 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับกระบวนการ PDCA 

 

ธีรวัฒน ฟนอินตะศรี1 ชานนท สิทธิ2 และ ปรีดาภรณ สุวรรณดี3 

 

1คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  
และ 3โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

1Email:Teerawatf60@crru.ac.th; 2Email: Chanon@cpk.ac.th;  
3Email: preedaporn@tesaban6.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟสิกส เร่ืองโมเมนตัม

และการชนของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 48 คน 
โดยใชการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับกระบวนการ PDCA การวิเคราะหทางสถิติ
ใชการทดสอบที (t-test), ความกาวหนาทางการเรียน (normalized gain) และคะแนนจุดตัด จากการ
ทดสอบที (t-test) พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ
กระบวนการ PDCA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
(วิเคราะหโดย paired simples t-test) จากการวิเคราะหโดยความกาวหนาทางการเรียนพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับกระบวนการ PDCA มีความกาวหนา
ทางการเรียนในระดับสูง (high gain) จํานวน 22 คน และในระดับกลาง (medium gain) จํานวน 26 
คน และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับกระบวนการ PDCA มี
ความกาวหนาทางการเรียนเฉล่ียเทากับ 0.68 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลาง (medium gain) และจาก
การวิเคราะหคะแนนจุดตัดพบวา คะแนนจุดตัดอยูที่ 20.5 คะแนน โดยกอนการจัดการเรียนรู มีนักเรียน
ที่อยูในกลุมรอบรูและไมรอบรูและไมรอบรูจํานวน 12 คน และ 36 คน ตามลําดับ สวนหลังจากการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับกระบวนการ PDCA มีนักเรียนที่อยูในกลุมรอบรูและไมรอบรู 
จํานวน 45 คน และ 3 คน ตามลําดับ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเทากับ -0.18 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน  กระบวนการ PDCA 
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ED116 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาระบบชวยจดจําคําศัพทในการเรียนวิชาเภสัชพฤกษศาสตร 
สาํหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรชั้นปท่ี 1 

 

นฤทัย สุขอุดม1 และ เมธี  พุมทุม1,* 
 

1ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
Email: 1naruetai.chu@mahidol.ac.th Email: 1methee.phu@mahidol.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การเรียนการสอนวิชาเภสัชพฤกษศาสตรของนักศึกษาเภสัชศาสตร  ชั้นป ที่  1 ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาคําศัพทเฉพาะทางพฤกษศาสตรเปนจํานวนมาก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการศึกษาพัฒนารูปแบบวิธีการชวยใหนักศึกษาจดจําคําศัพททาง
พฤกษศาสตรไดดียิ่งขึ้น โดยเชิญชวนอาสาสมัครจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภกพพ 101 
เภสัชพฤกษศาสตร และ ภกพพ 111 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร ในปการศึกษา 2564  จํานวน 65 
คน ทุกคนไดรับการทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับคําศัพททางพฤกษศาสตรกอนเขารวมโครงการ 
หลังจากนั้นแบงกลุมโดยความสมัครใจเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 จํานวน 7 คน กลุมที่ 2 จํานวน 27 คน และ 
กลุมที่ 3 จํานวน 31 คน  ดังนี้ กลุมที่ 1 ใหศึกษาทบทวนคําศัพทดวยตนเอง กลุมที่ 2 (แกไขขอเขาใจผิด
โดยเพ่ือนรวมชั้นเรียน) และ 3 (แกไขขอเขาใจผิดโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนและอาจารย) ผูวิจัยไดมอบหมาย
ใหกลุมทดลองศึกษาชุดคําศัพทชุดเดียวกันในระยะเวลาและความถี่ที่เทากันเปนระยะเวลาสองสัปดาห 
พบวา คะแนนเฉล่ียเก่ียวกับความเขาใจคําศัพททางพฤกษศาสตรหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัครสูง
กวาคะแนนเฉล่ียความเขาใจคําศัพททางพฤกษศาสตรกอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญสถิติ โดย
พบวาคะแนนเฉล่ียหลังเขารวมโครงการของอาสาสมัครที่เขารวมกิจกรรม 3-5 วัน และ 6-7 วันตอ
สัปดาหของทั้งกลุมทดลองที่ 2 และ 3 มีคะแนนสูงกวากลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 และ 3 ที่
เขารวมกิจกรรมเพียง 1-2 วันตอสัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นการแจกชุดคําศัพทใหนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ทบทวนอยางนอย 3-5 วันตอสัปดาหจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด  

คําสําคัญ : การสงเสริมการสอน  คําศัพทพฤกษศาสตร  เภสัชพฤกษศาสตร  การเรียน นักศึกษา 
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ED117 : กลุมการศึกษา 
 

ผลการจัดการเรียนรูออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ดวยรูปแบบการเรียนรู สืบเสาะ 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 

ชัยยศ เดชสุระ1 และ พิเชฐ ศรีสังขงาม2 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

1Email: chaiyos@aru.ac.th;  2Email: spichet@aru.ac.th  
 

บทคัดยอ 
จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้ คือ เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู 

และการนําเสนอผลการจัดการเรียนรูออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยรูปแบบการเรียนรู
สืบเสาะหาความรู 5 ขั้นผสานการออกแบบเชิงวิศวกรรม (5E2DO Learning Model) กลุมที่ศึกษา คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 31 คนที่เรียนรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) ใบงาน และ 3) แบบทดสอบรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร การวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน ระยะแรกเปนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ระยะที่ 2 เปน
การจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมท่ีศึกษา และระยะที่ 3 ประเมินผลการจัดการเรียนรู 
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ทําใหความรู ความเขาใจ และ
ทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสงเสริม
การมีปฏิสัมพันธกันระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอนและการเรียนรูรวมกันของนักศึกษาอีกดวย 

 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูออนไลน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  การออกแบบเชิงวิศวกรรม, 
รูปแบบการเรียนรู 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chaiyos@aru.ac.th
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ED120 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
รวมกับแนวคิดหองเรียนกลบัดานเพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

ภาวิณี เพ็งธรรม  
 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”  
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร 
Email : pawinee092519@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบ
อาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎกีาร
สรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 3) ขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก
ตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 40 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) กลุมขยายผล คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” สังกัดเทศบาลนคร
สกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวนนักเรียน 33 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบวิเคราะห
เอกสาร 2) แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครู 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองและนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรู 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับสภาพและความตองการของ
ผูเรียนเก่ียวกับการใชงานอินเทอรเน็ต ส่ือสังคมออนไลนและการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 5) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู  คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู 6) แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน 7) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 8) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ใชระยะเวลาในการทดลองสอน จํานวน 20 ชั่วโมง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) แบบ 
One  Sample t-testแบบ Dependent Samplesและการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับ
แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีพัฒนาขึ้นชื่อวา “PEAEE Model” มี 4 
องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) 
กิจกรรมหองเรียนกลับดาน (2) กิจกรรมในชั้นเรียน มีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้น ไดแก ขั้นท่ี 1 เตรียม
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ความพรอม  (Preparation) ขั้นที่ 2 สรางความสนใจ  (Engagement) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (Action)  
ขั้นที่ 4 แลกเปล่ียน ขยายความรู (Exchange Elaborate)  ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluate)  4) การวัด

และประเมินผล  โดยรูปแบบมีความเหมาะสมระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.47)  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบเทากับ 82.49/82.25 เปนไปตามเกณฑ 80/80 
  2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน มีดังนี้ 
  2.1 ทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ียรอยละ 81.92 สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 
รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้น 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.44 , 
S.D. = 0.53) 
  3. ผลการขยายผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาค
อีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ทักษะปฏิบัติการ
ประกอบอาหารภาคอีสาน ของนักเรียนกลุมขยายผล หลังเรียนดวยรูปแบบ มีคาเฉล่ียรอยละ 81.59 สูง
กวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .05  ผลการเรียนรูของนักเรียนกลุม
ขยายผลที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมขยายผลที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน อยูในระดับมาก ( X  = 4.47 , 
S.D. = 0.52) 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูเชิงรุก  ทฤษฎกีารสรางองคความรูดวยตนเอง  แนวคิดหองเรียนกลับดาน 
ทักษะปฏิบัติการ 
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ED121 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฟอนนาฏยประดิษฐ  
บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

กาญจนา คิง 
 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”  
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร 
Email : kanchana.king19@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง 
การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม 3) เพ่ือขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 
“ยุติธรรมวิทยา” ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน กลุมนักเรียนขยายผล ไดแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 จํานวน 32 คน  เคร่ืองมือที่ใช ไดแก 1) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ คูมือการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 
ขอ 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การทดสอบคาทีแบบไมอิสระ และการวิเคราะห
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 
  1. รูปแบบการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นชื่อวา “SSIMAA” มี 5 องคประกอบ ไดแก 1) 
หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการเรียนรูมี 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 นําเสนอส่ิงเรา (Stimulus) 
ขั้นที่ 2 เตรียมความพรอม (Start) ขั้นที่ 3 สาธิต ทําตามแบบ  (Imitation Copy Action)  ขั้นที่ 4 ลง
มือปฏิบัติ โดยไมมีแบบ  (Manipulation)  ขั้นที่ 5 แลกเปล่ียนเรียนรูใหเทคนิควิธีการ  (Articulation) 
ขั้นที่ 6 การปรับปรุงและประยุกตใช  (Adaptation)  4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปจจัยและ
เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช โดยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ
เทากับ 81.44/82.53 
 2. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชา
พระธาตุเชิงชุม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะการปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฏย
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ประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม ของนักเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 75 คะแนนทักษะการปฏิบัติ 
เร่ือง การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 16.57 คิดเปนรอยละ 82.83 ซึ่งผานเกณฑรอยละ 80 จํานวนนักเรียน 30 คน คิดเปนรอยละ 
100 ของนักเรียนทั้งหมด  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนในระดับมาก อยูในระดับมาก  

( X =4.49, S.D.=0.50)  
 3. ผลการขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมขยายผลที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 คะแนนทักษะการปฏิบัติ เร่ือง การฟอนนาฎยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุมของนักเรียน
กลุมขยายผล มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ซึ่งผานเกณฑรอยละ 80 มีนักเรียน
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.52, S.D= 0.51) 
 

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติ การฟอนนาฏยประดิษฐ บูชาพระธาตุเชิงชุม 
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ED122 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร  
โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับทาง รวมกับการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
แกปญหาและความรับผิดชอบตอการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

อนุวัฒน  เนตรวงศ 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”  
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร 

Email : Karkuanuwat@gmail.com 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร 

โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับทาง รวมกับการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาและความ
รับผิดชอบตอการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  2) พัฒนาทักษะการคิดแกปญหา รายวิชา 
ส21104 ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 3) พัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 4) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ทางรวมกับการเรียนรูเชิงรุก รายวิชา 

ส21104 ประวัติศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” จํานวน 30 คน 
ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ประกอบดวย 1) เคร่ืองมือที่ใชดําเนินการปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทาง 
รวมกับการเรียนรูเชิงรุก จํานวน 9 แผน ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 18 ชั่วโมง 2) 
เคร่ืองมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการ ไดแก แบบบันทึกการสะทอนผล แบบบันทึกการเรียนรู 3) 
เคร่ืองมือที่ใชประเมินผลการปฏิบัติการ ไดแก แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแกปญหา แบบประเมิน
ความรับผิดชอบตอการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 
1. กิจกรรมการเรียนรู รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับทาง 

รวมกับการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาและความรับผิดชอบตอการเรียน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเร่ิมตน (the launch phase) เกิดขึ้น
ภายนอกหองเรียน เวลา 30 นาที ผูวิ จัยไดอัพโหลดคลิปวิดีโอที่มีความยาวไมเกิน 15 นาที ใน 
Facebook ไลน และจัดทําเปนเอกสารใบความรูสามารถเลือกอานแทนการดูคลิปวิดิโอ ผูวิจัยมีการ
ติดตามนักเรียนใหตอบคําถามทายคลิปและศึกษาดวยตนเองที่บานมาลวงหนาหรือนอกเวลาเรียนอยาง
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สมํ่าเสมอ2) ขั้นสํารวจ(the exploration phase) เกิดขึ้นภายนอกหองเรียน เวล 30 นาที ผูวิจัย
มอบหมายใหนักเรียนต้ังคําถามโดยไมซ้ํากับเพ่ือนคนละ 1 คําถาม สรางเกม ปริศนาคําทาย หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ เก่ียวกับเนื้อหา รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร ลงใน Facebook สําหรับถามเพ่ือนหรือใหเพ่ือน
รวมในกิจกรรม และเลือกตอบคําถามจากเพ่ือนที่อัพบน Facebook พรอมทั้งบันทึกความรูที่ศึกษาลงใน
แบบบันทึกการเรียนรูในรูปแบบความเรียงหรือ Mind Map 3) ขั้นสะทอนความคิดและการอภิปราย 
(Reflect and Discussion) เกิดขึ้นภายในหองเรียน เวลา 30 นาที ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมท่ี 1 แบงกลุมนักเรียน จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 5 คน จัดกลุมแบบคละความสามารถแตละกลุม
ประกอบดวย คนเกง ปานกลาง ออน ในจํานวนที่เทากัน ใหแตละกลุมศึกษา Power Point ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นและเขียนบันทึกความรูที่ศึกษาลงในแบบบันทึก พรอมกับนําเสนอผลการศึกษาตามความสามารถ
และความถนัดของสมาชิกกลุม เชน  การแสดงบทบาทสมมติ การเลนเกม เปนตน กิจกรรมที่ 2 ให
นักเรียนแตละกลุมสรางคําถามจากบทเรียนรายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตาม
องคประกอบของขั้นตอนการแกปญหาใน 4 ขั้น ไดแก ระบุปญหา วิเคราะหปญหา เสนอวิธีแกปญหา 
และตรวจสอบผลลัพธครูคัดเลือกกลุมที่มีผลงานดีที่สุด เขียนลงกระดาษบรุฟนําเสนอปญหาหนาชั้นเรียน 
เพ่ือใหเพ่ือนกลุมอ่ืนเปนผูตอบและฝกทักษะการแกปญหา โดยขณะที่นักเรียนสรางคําถามผูวิจัยไดดูแล
และใหคําแนะนําแกนักเรียนอยางใกลชิด 4) ขั้นเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and 
Conceptualization) เกิดขึ้นภายในหองเรียน เวลา 30 นาที เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดความเขาใจและนําไปสู
การเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา โดยผูวิจัยสรางสถานการณปญหาตาม
องคประกอบ 4 ขั้น ไดแก ระบุปญหา วิเคราะหปญหา เสนอวิธีแกปญหา และตรวจสอบผลลัพธ ที่
เก่ียวกับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตรและใกลเคียงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ลงในGoogle ฟอรมสงให
นักเรียนทางไลน ใหผูเรียนเปนผูคนหาคําตอบเพ่ือฝกทักษะการคิดแกปญหาดวยเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือน 
ซึ่งนักเรียนจะทําในชวงเวลาใดก็ไดและสามารถสงกลับคืนใหผูวิจัยไดทางไลน 

2. หลังจากสิ้นสุดวงจรที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลทักษะการคิดแกปญหา 
คะแนนเฉลี่ย 10.03 คิดเปนรอยละ 86.61 ผานเกณฑเกณฑจํานวน 27 คน คิดเปน   รอยละ 90.00 
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  

3. หลังจากส้ินสุดวงจรที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ
การเรียน คะแนนเฉลี่ย 48.47 คิดเปนรอยละ 73.28 ผานเกณฑเกณฑจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
66.67   

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทาง รวมกับ
การเรียนรูเชิงรุก รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร อยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : หองเรียนกลับทาง การเรียนรูเชิงรุก สาระประวัติศาสตร 
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ED123 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย 
โดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองและแนวคิดหองเรียนกลับดาน  
เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

นันทนา  ลีลาชัย   

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”  
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร 

Email : Nunthana@mtb3.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู
วรรณคดีไทยโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองและแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย ไดแก 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวรรณคดีไทย
กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย 
2) ศึกษาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ความสามารถดานการสรางสรรคนวัตกรรม 
และดานการส่ือสารสารสนเทศ รูเทาทันส่ือ ของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดี
ไทยใน 3 ระยะ คือ ระหวางเรียนหนวยที่ 1 ระหวางเรียนหนวยที่ 2 และระหวางเรียนดวยหนวยที่ 3 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2564 จํานวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทย  2) 
แผนการจัดการเรียนรู  3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวรรณคดีไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
30 ขอ 4) แบบประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และ 5) แบบ
ประเมินความสามารถดานการสรางสรรคนวัตกรรม และดานการส่ือสาร สารสนเทศ รูเทาทันส่ือ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ t-test ชนิด
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบวา 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
และแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นชื่อวา “4C Model” มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบเชิงหลักการ
และวัตถุประสงค 2) องคประกอบเชิงกระบวนการ และ 3) องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช 
คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองและ

แนวคิดหองเรียนกลับดาน อยูในระดับมากที่สุด (Χ =4.61, S.D.=013) 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉล่ียหลัง
เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองและ
แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และดานการสรางสรรค
นวัตกรรมและดานการส่ือสารสารสนเทศของกลุมตัวอยางระหวางเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู
วรรณคดีไทยโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองและแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นทุกคร้ัง 

 

คําสําคัญ : ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง  แนวคิดหองเรียนกลับดาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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ED124 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดรวมกับ 
แบบฝกเสริมทักษะ เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูหลักการใชภาษาไทย 
และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

กาญจนา  ศรีหาราช  
 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา”  
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร 
Email: Kanjanabee2520@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกลยุทธ

การพัฒนาทักษะการคิดรวมกับแบบฝกเสริมทักษะ เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใช
ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนา
ทักษะการคิดรวมกับแบบฝกเสริมทักษะ เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูหลักการใชภาษาไทยและ
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสํานักการศึกษา  เทศบาลนคร
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 32 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองรูปแบบ ไดแก  1) แผนการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดรวมกับแบบฝกเสริมทักษะ จํานวน 13 แผน 2) แบบฝกเสริม
ทักษะชุด หลักการใชภาษาไทย จํานวน 12 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูมีคาความเชื่อมั่น 
0.812 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน มีคาความเชื่อมั่น 0.879 และ 5) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู มีคาความเชื่อมั่น 0.897 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test  
Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวารูปแบบการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะ
การคิดรวมกับแบบฝกเสริมทักษะ เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลักการใชภาษาไทยและ
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวย 1) หลักการ 2) 
วัตถุประสงค 3) แนวคิดทฤษฎี 4) เนื้อหาสาระ 5) กระบวนการเรียนรู 6) การวัดผลและประเมินผล 
กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 6 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 ทวนความรู โยงสูความรูใหม ขั้นที่ 2 สังเกต 
วิเคราะหขอมูล ขั้นที่ 3 ฝกการคิด พิชิตดวยตนเอง ขั้นที่ 4 อภิปรายรวมกัน แบงปนแนวคิด ขั้นที่ 5 การ
สรุปบทเรียน เชื่อมโยงแนวคิด และขั้นที่ 6 ประยุกตใชความรู ดานปจจัยสนับสนุนกระบวนการเรียนรูมี 
2 ดาน ไดแก ดานท่ี 1 การจัดสภาพแวดลอม ดานที่ 2 แบบฝกเสริมทักษะ มีผลการประเมินของ
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ผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.65 และ 4.73 ตามลําดับ และผลการหา
ประสิทธิภาพ โดยการทดลองภาคสนามไดคาเทากับ 80.78/80.66 ผลการหาประสิทธิภาพโดยการ
ทดลองกับกลุมตัวอยางเทากับ 82.23/82.65 ปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผลการทดลองใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใชภาษาไทย และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก 

( X =4.47, S.D.=0.50) 
 

คําสําคัญ : ทักษะการคิด แบบฝกเสริมทักษะ หลักการใชภาษาไทย การคิดเชิงมโนทัศน 
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ED125 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ของนกัศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

ปยะธิดา ทองอราม1 และ นฤมล ตันติชาติ2 

1หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: piyathida.to@aru.ac.th; 2Email: narumon.ta@aru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

วิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบ
ทักษะการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังการใชหลักสูตร
ฝกอบรม และ  3) ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองรูปแบบหนึ่งกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลอง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชั้นปที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2565 จํานวน 10 สาขาวิชา จํานวน 250 คน 
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ชั้นปที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2565  จํานวน 153 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยาง
แบบอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก โดยใชสาขาวิชาเปนหนวยในการสุม และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของ Yamane และกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม จํานวน 5 คน ซึ่ง
ไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาทักษะ
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  และแบบประเมินทักษะการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัย และสถิติท่ีใชในการวิจัย คือ การหาคา e1/e2 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1.หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพเทากับ 80.78/80.89 2.ทักษะการ
วิเคราะหขอมูลในการวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูภายหลังจากไดรับพัฒนาทักษะการ
วิเคราะหขอมูลในการวิจัย โดยใชหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.หลักสูตรฝกอบรม
การพัฒนาทักษะวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : หลักสูตรฝกอบรม  การพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูล  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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ED126 : กลุมการศึกษา 
 

ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรยีนสังกัดองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 

ภัทรภร พิกุลขวัญ1 และ สุพินดา เพชรา2 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: ppattaraporn@aru.ac.th 2Email: psupinda@aru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
จากการทบทวนวรรณกรรมชี้ใหเห็นวาตัวแปรที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียน ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัว ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัวที ่สงผลตอผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางคือ นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน
สังกัดองคกรการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 139 คน ที่ไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคือ แบบสอบถามทักษะเชิงพฤติกรรมในหองเรียน
วิทยาศาสตร ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.94 สถิติที ่ใชในการวิจัยคือ การหาคารอยละ คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของเพียรสัน และคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน งานวิจัยใหขอคนพบที่นาสนใจคือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 
ทักษะเชิงพฤติกรรม (ความเพียร การควบคุมตนเอง และทักษะทางสังคม) และปจจัยดานครอบครัว 
ไดแก การศึกษาของผูปกครอง จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการเลี้ยงดูของผูปกครองมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ในขณะที่สถานภาพการครองคูของบิดา-มารดาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อคนหาตัวแปรที่มีนัยสําคัญไปสรางสมการพยากรณที่ดีที่สุด พบวา 
สมการพยากรณลําดับที ่ 7 ที ่มี 5 ตัวแปร ไดแก ทักษะทางสังคม การควบคุมตนเอง ความเพียร 
รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว และเพศ สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิบายความแปรปรวนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรไดรอย
ละ 79 

 

คําสําคัญ : ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานครอบครัว  ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร 
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ED127 : กลุมการศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการผูเรียนและผูใชบัณฑิต : 
กรณีศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 2 ปรญิญา 

 

กรองทิพย เนียมถนอม1 นรินทร อุนแกว2 สุรินทร ศรีสังขงาม3 ภัทราพร จันตะนี4  
สมปรารถนา สุขเกษม5 กันยาลักษณ โพธิ์ดง6 ศุภกาณฑ นานรัมย7 มรุต กลัดเจริญ8  

ชะกาแกว สุดสีชัง9 พรศักด์ิ ทรัพยสมบัติ10 และ เดือนเพ็ญ สนแยม11 
 

1สาขาวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2สาขาวิชานิติศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 3สาขาวิชาประยุกตศิลปคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4สาขาวิชาเศรษฐศาสตรคณะ
วิทยาการจัดการ 5สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6สาขาวิชา
การวิทยาการคอมพิวเตอรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7สาขาวิชาประวัติศาสตรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 8สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 9สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี 11กองนโยบายและแผน 

สํานักงานอธิการบดี 
1Email: nkrongthip@aru.ac.th; 2Email: meeunkeaw0210@gmail.com; 

3Email:surin.thaiart.com; 4Email: p_pat46@hotmail.com; 
5Email: ssompradtana@aru.ac.th; 6Email: pkanyalag@aru.ac.th;  

7Email: supakann@yahoo.com; 8Email: marut_16@hotmail.com; 
9Email: schakakaew@aru.ac.th; 10Email:aofaru@gmail.com;  

11Email: Jekduanphen@gmail.com 
 
 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการพัฒนา

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 2 
ปริญญา ขอบเขตของการวิจัย ดานเนื ้อหา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา โดยศึกษาสภาพและปญหาของการพัฒนา
หลักสูตร และแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต ใน 3 ประเด็น
คือ หลักสูตร 2 ปริญญา ดานประชากร ประกอบดวย  ดานพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเฉพาะการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา 3 ประเด็น คือหลักสูตร 2 
ปริญญา 

 
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตร 2 ปริญญา 
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ED128 : กลุมการศึกษา 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model  
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความมีวินัยในตนเอง  

สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 
 

ธิดารัตน  ธนะคําดี 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา”  
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร 

Email: Thidarat.t02@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู 

GPSDC Model เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความมีวินัยในตนเอง สําหรับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและ
ความมีวินัยในตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 และ 3) เพื่อขยายผลการใชรูปแบบรูปแบบ
การจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและ
ความมีวินัยในตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 กลุมเปาหมาย คือ เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3/2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 24 คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุมขยายผล คือ เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3/1  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” จํานวน 24 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model เพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความมีวินัยในตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 
3 2) คูมือการใชรูปแบบการจัดประสบการณ 3) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 หนวย รวม 24 แผน 
4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา จํานวน 3 ฉบับ รวม 15 ขอ และ 4) แบบสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคารอยละ  

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model เพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการคิดแกปญหาและความมีวินัยในตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 มี
ประสิทธิภาพ 82.41/82.31 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว  
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 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC Model 
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความมีวินัยในตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยชั ้น
อนุบาลปที่ 3 มีดังนี้ 

     2.1 ความสามารถในการแกปญหาของเด็ก หลังไดรับการจัดประสบการณ
สูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ คิดเปนรอยละ 32.36 

     2.2 ความมีวินัยในตนเองของเด็กที่เรียนดวยรูปแบบการจัดประสบการณ
การเรียนรู GPSDC Model เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความมีวินัยในตนเอง 
สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ผานเกณฑจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว 

 3. ผลการขยายผลการใชร ูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู GPSDC 
Model มีดังนี้ 

   3.1 ความสามารถในการแกปญหาของเด็กกลุมขยายผล หลังไดรับการจัด
ประสบการณสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ   

3.2 ความมีวินัยในตนเองของเด็กกลุมขยายผลที่เรียนดวยรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรู GPSDC Model เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาและความมี
วินัยในตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ผานเกณฑจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว 

 
คําสําคัญ : ความสามารถในการคิดแกปญหา ความมีวินัยในตนเอง 
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ED129 : กลุมการศึกษา 
 

การศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูอืน่ของนักศกึษาคณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

ณัฏชญา ธาราวุฒิ1  และ วิจิตรตา โปะฮง2
 

1,2 อาจารยกลุมวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email: noojoyful@gmail.com; 2Email: wijitta.apeu@gmail.com 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนของนักศึกษาคณะครุ

ศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชากร คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 จํานวน 1,251 คน กลุมตัวอยาง ไดแก 
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนท่ี 1    ป
การศึกษา 2565 จํานวน 261 คน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนภาพรวมและรายดาน คือ ดานการรูจักสงเสริมผูอ่ืน ดานการรูจักใหโอกาสผูอ่ืน 
ดานการเขาใจผูอ่ืน ดานการมีจิตใจใฝบริการชวยเหลือ และดานการตระหนักความคิดเห็นของกลุม อยู
ในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ED130 : กลุมการศึกษา 
 

การศึกษาความสามารถในการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษผานวิดีโอบนแพลตฟอรม 
สื่อสังคมออนไลนดวยการเรียนรูแบบรวมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

 

วรวุฒิ ธาราวุฒิ1 และ ภัธภร หลั่งประยูร2
 

1สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: eyearunaja@hotmail.com; 2Email: koontika@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท

ภาษาอังกฤษผานวิดีโอบนแพลตฟอรมส่ือสังคมออนไลนดวยการเรียนรูแบบรวมมือของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา 2) ศึกษาความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอรมส่ือสังคมออนไลนดวยการ
เรียนรูแบบรวมมือของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษากอนและหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักศึกษาสาขา วิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 31 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบประเมินความสามารถในการออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอรมส่ือสังคมออนไลนและ
แบบทดสอบ สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.57 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60 ความสามารถในการผลิตวีดีโอบนแพลตฟอรมส่ือสังคมออนไลนอยู
ในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.64 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาหลังเรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
คําสําคัญ : การออกเสียงคาศัพทภาษาอังกฤษ วิดีโอบนแพลตฟอรมส่ือสังคมออนไลน การเรียนรูแบบ
รวมมือ 

 

 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 

บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

(Oral Presentation) 
 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) 
 
 
 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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HS201 : กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ปจจัยที่สัมพันธกับการเลือกซ้ือขนมไทยของนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  
เขตจังหวัดปทุมธานี 

 

ศิริณญา  เพชรจันทร1 และ ธีรวัฒน  อ่ิมประคองศิลป2 
 

1, 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม  คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

1Email: Sirinya.b@bu.ac.th; 2Email: theerawat.e@bu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา  2) เพ่ือศึกษา

ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการบริโภคขนมไทย 3) เพ่ือศึกษาการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษา 4) เพ่ือ
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย เขตจังหวัด
ปทุมธานี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุมตัวอยางคือที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย เขตจังหวัดปทุมธานี  
จํานวน 400 คน  โดยเคร่ืองมือวิจัยเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบและมาตรประเมินคา 5 ระดับ สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสถิติไคสแควร  
ผลการวิจัยพบวา เพศมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนม
ไทยดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย  อายุ, มหาวิทยาลัย ไมมีความสัมพันธกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมไทย รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมไทยดานการสงเสริมการตลาด และสุดทายลักษณะ
การพักอาศัยมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมไทยดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา 

คําสําคัญ : ทัศนคติ  สวนประสมทางการตลาด ขนมไทย 
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HS202 : กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอองคกรสมรรถนะสูงของเทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 

บรรพต กิติสุนทร1 และ อาจารีย บุญเกิด2 

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1Email: banpot@webmail.npru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอองคกรสมรรถนะสูงของเทศบาลตําบลบางแพ จังหวัด

ราชบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอองคกรสมรรถนะสูงของเทศบาลตําบลบางแพ โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน 115 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาปจจัยที่สงผลตอองคกรสมรรถนะสูงของเทศบาลตําบลบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ไดแก ปจจัยดานการธํารงรักษาคนเกง และปจจัยดานการอบรมและพัฒนาคนเกง สงผล
ตอองคกรสมรรถนะสูงของเทศบาลตําบลบางแพ รอยละ 39.9  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการคนเก  องคกรสมรรถนะสูง  ราชบุรี 
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HS203 : กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีสมรรถนะสูง 
 

บุญไท เจริญผล1 สุธี โกสิทธิ์2  ทัศนี สุทธิวงศ3 และ พันธรัตน ศรีสุวรรณ4 

1สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร  
2สาขาพัฒนาชุมชนและสังคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3สาขาบรรณารักศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4สาขานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
1Email:charoenpol56@aru.ac.th; 2Email:sutee@aru.ac.th; 3Email:sthasanee@aru.ac.th; 

4Email:pantarat.sr@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีสมรรถนะสูง โดยมี

วัตถุประสงค 2 ประการ (1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาสายวิชาการและสายสนับสนุน และ (2) เพ่ือสรางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูง ประชากร ที่ใช
ในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจํานวนทั้งส้ิน 712 คน จําแนก
เปน 2 ประเภท ไดแก (1) บุคลากรสายวิชาการ 387 คน (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 325 คน 
การเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม วิเคราะห ขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที และสถิติคาเอฟโดยวิเคราะหความ แปรปรวนผลการวิจัย (1) 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหมีสมรรถนะสูง  ใน
ภาพรวมทั้ง 8 ดาน พบวาโดยภาพรวม มีคาเฉล่ียของระดับคะแนนดําเนินการ อยูในระดับ มาก (x̄ = 
4.13, S.D.= 0.77) การพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหมี
สมรรถนะสูง ภาพรวมทั้ง  8  ดาน มีคาเฉล่ียของระดับคะแนนดําเนินการ อยู ในระดับมาก (x̄ = 4.49, 
S.D.= 0.61) (2) แนวทางในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสายวิชาการใหมี 
สมรรถนะสูง ดานความเชี่ยวชาญดานวิชาการ ดานความสามารถดานการวิจัย ดานความสามารถดาน
การใหบริการวิชาการแกสังคม ดานความสามารถในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมและราย
ดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูง ในภาพรวมและรายดานไมมีความ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ : การพัฒนาบุคลากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, สมรรถนะสูง 

 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

43 

 

HS204 : กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรีตอการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการทองถ่ิน คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วิศรุตา ทองแกมแกว1* ไชยา เกษารัตน2 และ อิสระ ทองสามสี3 

 

1 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1* Corresponding author : Email: wisaruta.th@skru.ac.th ; 2Email: chaiya.ke@skru.ac.th ;  

3Email: isara8391@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต และ นักศึกษา

ปริญญาตรีตอการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ทองถิ่น หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2567 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ใชการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุม
ตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูใชบัณฑิต จํานวน 139 คน และนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 30 คน 
โดยการสอบถามและการสัมภาษณ ตามแบบวัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา ผูใชบัณฑิต
และนักศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นวาควรเปดสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจัดการทองถิ่น อยูที่รอยละ 95.1 โดยมีระดับความสนใจในการเลือกเขาศึกษา
ตอ อยูในระดับ 10 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค พบวา ผูใชบัณฑิตมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( x ̅ = 4.34, S.D. = 0.70) และ นักศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ( x ̅ = 4.34, S.D. = 0.67)  ดังนั้น ควรเนนการเรียนการสอนบนฐานของความรูทางดานการ
วิเคราะหนโยบายไดอยางเขาใจ และสามารถนํามาปรับใชไดกับทองถิ่น เนนการจัดการและการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ได เนนกระบวนการเรียนแบบมีสวนรวม อีกทั้ง สงเสริมและสนับสนุนการคนควางานวิจัยใหมๆ 
ที่เทาทันโลก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรูของการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

คําสําคัญ : ผูใชบัณฑิต นักศึกษาปริญญาตรี การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ
การจัดการทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การสรางสรรคชุดออกกําลังกาย  “รองเง็งตันหยงบิก” 
 

กนิษฐา กองบก1  ปทมาวัลย สงเนียม1  จรรยสมร ผลบุญ2 และ ฐาปนวัฒน สุขปาละ3 

1 นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร  

3อาจารยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
1Email: kanittha09365@gmail.com, saipattamawan@gmail.com;  

2Email: Jansamorn.ph@skru.ac.th, tapanawat.su@skru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. ศึกษารูปแบบการแสดงรองเง็งตันหยงของคณะศรีปากบาง 

อําเภอละงู จังหวัดสตูล และ  2. เพ่ือสรางสรรคชุดออกกําลังกาย รองเง็งตันหยงบิก    
ผลวิจัยพบวา  1. แนวคิดของงานเปนการนําทาทางการแสดงพ้ืนบาน รองเง็งตันหยง มา

ผสมผสานกับการออกกําลัง กายประเภทแอโรบิก ใชชื่อวา รองเง็งตันหยงบิก 2. ออกแบบเพลง
ประกอบการแสดงนําทวงทํานองของเพลงรองเง็งตันหยงเปนเพลงหลัก แตปรับใชเคร่ืองดนตรีเปนอิเล็ก
ทรอนิคในการบรรเลงเพลง 3. ออกแบบและสรางสรรควิธีการแสดงใชเวลาทั้งหมด 20 นาที  สวนของ
ทาทางนําทาเตนรองเง็งตันหยงเนนการใชมือและเทาทั้งหมด 6 เพลง  ผสมกับทาเตนแอโรบิกผูวิจัยได
วิเคราะหทาเตนรวมกับ อาจารยที่ปรึกษาดานพละศึกษาทําใหเลือกใชทาที่ครอบคลุมการบริหารรางกาย
ไดดีดังนี้ ชวงที่ 1 ทาอบอุนรางกาย ใชเวลา 5 นาที ทารองเง็งตันหยง 3 ทา ใชทาแอโรบิก 10 ทา ชวงที่ 
2 ทาออกกําลังกายทารองเง็งตันหยง 12 ทา ทาแอโรบิก 24 ทา ใชเวลา 10 นาที การแสดงชวงที่ 3 ทา
ผอนคลาย  ใชเวลา 5 นาที เนนการยืดเหยียด ทารองเง็ง 2 ทา ใชแอโรบิก 9 ทา 4. การประเมินชุดออก
กําลัง กาย รองเง็งตันหยงบิก จากบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา จํานวน 100 ทาน พบวา โดย
ภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 

 
คําสําคัญ : ชุดออกกําลังกาย  การแสดงพ้ืนบาน รองเง็งตันหยงบิก 
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แนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาสิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียวของจังหวัดนครนายก 
 

ประเสริฐ โยธิคาร1 ณัฐกานต รองทอง2  มรกต บุญศิริชัย3 วงศวิภา โถวสุวรรณจินดา4 
และ ปรียา สมพืช5 

 
1,2,3,4สาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

5สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
1Email: sertty_ssk@hotmail.com, 2Email: natthakan20@gmail.com,  
3Email: morakot.bo@pnru.ac.th, 4Email: vongvipha_t@hotmail.com,  

5Email: preeya_s11@hotmail.com 
 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สํารวจส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยวของจังหวัด

นครนายก (2) สํารวจกิจกรรมหวงโซคุณคาดานส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว และ (3) เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาหวงโซคุณคาดานส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกและจัดประชุมกลุมยอย ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูนําชุมชน ผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชน 
และบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับกิจกรรมการทองเที่ยว จํานวน 20 คน และ
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา (1) จังหวัด
นครนายกมีส่ิงดึงดูดใจทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น มีรูปแบบการทองเที่ยว อาทิ 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงนันทนาการ (2) หวงโซคุณคา
ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว เปนกิจกรรมในการสรางคุณคาและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนรูปแบบการ
ทองเที่ยวตางๆ มีกิจกรรมภายในหวงโซคุณคาประกอบดวยกิจกรรมหลักเปนกิจกรรมที่สรางประโยชน
ใหกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ การสรางยอดขาย และสงมอบไปยังนักทองเที่ยว ในขณะที่
กิจกรรมสนับสนุนเปนกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหลักใหเกิดประสิทธิภาพ และ (3) แนว
ทางการพัฒนาหวงโซคุณคาส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ไดแก การพิจารณาเปาหมายการพัฒนาหวงโซ
คุณคาสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัด การคัดเลือกโครงการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและบริการ และมาตรฐานการทองเที่ยวมาปรับใชไดอยางเหมาะสม 

 
คําสําคัญ : หวงโซคุณคา ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว จังหวัดนครนายก 
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การศึกษาแนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางดนตรีกับแสงของนายธนาฒย ปติพร
เทพิน 

 

ธีรวุฒิ แกวมาก1 และ จักรพงษ ชุมแดง2 

1อาจารยประจําหลักสูตรดุริยางคศิลปตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2นักศึกษาประจําหลักสูตรดุริยางคศิลปตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1Email: Theerawut.ka@skru.ac.th; 2Email: tktb001@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงดนตรีวิทยา ใชหลักกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาแนวคิดการตีความดนตรีเพ่ือออกแบบแสงคอนเสิรืตของนาย
ธนาฒย ปติพรเทพิน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาการออกแบบแสงในคอนเสิรตขนนกกับดอกไม ตอน ซีเคร็ด
การเด็น ผลการศึกษาพบวา การออกแบบแสงสําหรับคอนเสิรตของนายธนาฒย ปติพรเทพินคํานึงเร่ือง
ของความสัมพันธระหวางดนตรีกับแสง โดยแสงจะทําหนาที่สนับสนุนคอนเสิรตใหสมบูรณขึ้น ทั้งนี้
ผูออกแบบแสงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับดนตรีเพ่ือใหแสงที่ออกแบบนั้นสามารถทําใหผูชม
คลอยตาม การออกแบบแสงในคอนเสิรตอาจจะพบเจอปญหา 4 กลุม คือ 1) ปญหาจากผูออกแบบแสง 
2) ปญหาจากทีมงาน 3) ปญหาจากศิลปน 4) ปญหาจากเทคโนโลยี ซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับแสงในเพลงเสียไหม จากคอนเสิรตขนนกกับดอกไม ผูออกแบบแสงไดวิเคราะหสไตล
ของดนตรีความเร็ว และสัดสวนของดนตรี เพ่ือออกแบบแสงที่เหมาะสมและสนับสนุนบทเพลง 

คําสําคัญ : ดนตรีกับแสง  คอนเสิรต  การออกแบบแสง 
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รูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

กมลวรรณ วรรณธนัง1 นราธิป ปติธนบดี2 ประวิทย ประมาน3 
ภัททิรา หอมหวล4 บริบูรณ ชอบทําดี5 ปารณีย ขาวเจริญ6 ธานี ชูกําเนิด7 

พินิจ ศรีสวัสดิ์8 อุมาภรณ กลาหาญ9 สุดารัตน เกลี้ยงสอาด10   
วิรินดา มีบํารุง11 และ เกียรติศักดิ์ เจริญใจ12 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  

Email: wkamonwan@aru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
การศึกษารูปแบบ กลไกและแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย: 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและ มหาวิทยาลัยสีเขียว มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ
และปญหาของระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว และ 2) พัฒนารูปแบบ กลไกและแนว ทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการดําเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจ 
ฉริยะและ มหาวิทยาลัยสีเขียว เปนการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
ผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จํานวน 55 คน  โดยการสุมแบบสัดสวน ประชากร
ที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูบริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่
ปฏิบัติงานเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยสีเขียว จํานวน 12 คน โดยการ สุมแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุม การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอย ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ปญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ไดแก  บุคลากรบางสวนขาด
ความรูความเขาใจและความพรอมในการปฏิบัติงาน ขาดความรวมมือจากบุคลากรบางสวน และการ
จัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสี
เขียวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว ไดแก บุคลากร
และนักศึกษา บางสวนขาดความรูความเขาใจ ความตระหนักและความรวมมือ และการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการและกิจกรรมไม ตอเนื่อง และ 2) รูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนา
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ระบบบริหารจัดการในการดําเนินงานเกี ่ยวกับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ดังนี ้ ดาน นโยบายและ
แผนพัฒนา ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก  กลไกการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน กลไกแผนงานและ
ยุทธศาสตรเชิง บูรณาการ และดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 กลไก ไดแก การกําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และ การพัฒนาบุคลากร ดานการจัดสรรทรัพยากร 
ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ และการจัดสรรพื ้นที ่ ภายใน
มหาวิทยาลัย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวย 4 กลไก ไดแก ระบบโครงสราง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี กลไกเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และระบบ
อัจฉริยะ ดานการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย 1 กลไก ไดแก การสรางสรรคนวัตกรรม
อัจฉริยะ ดานการคมนาคมและขนสง ประกอบดวย 1 กลไก ไดแก การออกแบบระบบ คมนาคม และ
ดานการมีสวนรวม ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก การสรางความรวมมือ และการจัดการความรู และ
รูปแบบ กลไกและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการดําเนินงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสี
เขียว ดังนี้ ดานนโยบายและแผนพัฒนา ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 
และแผนงานและยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 กลไก ไดแก การ
กําหนดผูรับผิดชอบหลัก การดําเนินงานอยางตอเนื ่อง และการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดสรร
ทรัพยากร ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ และการจัดสรรพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย ดานการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก การศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน  และการวิจัยเพื่อความยั่งยืน ดานการมีสวนรวม ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก การสรางความ
รวมมือ และกลไกการจัดการความรู   
คําสําคัญ : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  มหาวิทยาลัยสีเขียว  ระบบบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

49 

HS209 : กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผูบรโิภคตําบลคลองตะเคียน อําเภอ
พระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 

กัมปนาท บัวเจริญ1 และ ฟารุก ขันราม2 

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผูบริโภคตําบลคลองตะเคียน 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ที ่มีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
คานิยมของการบริโภคอาหารฮาลาลที่อาศัยอยูในตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 100 คน ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา และปจจัยดานคานิยมในวัฒนธรรมมี ความสัมพันธกับพฤติกรรมความถี่และคาใชจายในการ
บร ิโภคอาหารฮาลาลของผู บร ิโภคตําบลคลองตะเค ียน อําเภอพระนครศร ีอย ุธยา จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา 
คําสําคัญ : อาหารฮาลาล ผูบริโภค ปจจัยดานราคา ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยดานคานิยม 
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การเปลี่ยนแปลงของลุมแมน้ํานาน : สายน้ํา - เสนทางรถไฟ - ถนน 
 

ธีรพร พรหมมาศ1 และ  วิลุบล กองกลิ่น2 

1สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
2สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1prommas.t@hotmail.com ; 2wilubun.s@nsru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้ ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการคนควาขอมูลโดยรวบรวมจากเอกสาร

ชั้นตน และเอกสารชั้นรอง มีวัตถุประสงคในการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตรของลุมน้ํานานและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุมแมน้ํานาน ตั้งแต พ.ศ. 2398-2504   ผลการศึกษา
พบวา บริเวณลุมน้ํานานมีการกอตัวของชุมชนโบราณมาตั้งแตอดีต ตั้งแตนาน, อุตรดิตถ, พิษณุโลก, 
พิจิตร และนครสวรรค ทั ้งนี ้ สายน้ํา,  เสนทางรถไฟ และถนน  เปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในลุมแมน้ํานาน  2 ประการแรก   ประการแรก  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการขนสงสินคาจากทางนํ้าเปนการขนสงทางบก  ประการที่สอง เกิดการเปลี่ยนแปลง
การตั้งชุมชนจากชุมชนริมน้ําเปนชุมชนทางรถไฟ และเกิดการเคลื่อนยายของผูคนตางถิ่นเขามาใน
บริเวณลุมน้ํานาน 

 

คําสําคัญ : ประวัติศาสตร ลุมแมน้ํานาน เสนทางรถไฟ ถนน 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 

บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 

(Poster Presentation) 
 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HS) 
 
 
 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

52 

 

HS211 : กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผักตบชวาเพ่ือเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชย                                         
ชุมชนบานหนองน้ําใส อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นฤมล ญาณสมบัติ1 

1สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: narumolY5465@gmail.com. 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

จากผับตบชวาเ พ่ือเ พ่ิมมูลคา เชิ งพาณิชย   ของชุมชนบานหนองน้ํ าใส อําเภอภาชี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผักตบชวาเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชิงพาณิชย ของ
ชุมชนบานหนองน้ําใส อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใดยผานกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการ
อยางมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เก่ียวของ 
และขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ เชิงลึก การสังเกตุ และการสนทนากลุม (Focused Group) 
วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคสามเสา (Triangulation) ผลการวิจัยพบวา 1. ชุมชนบานหนองน้ําใส 
อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผักตบชวา                  
ในดาน 1) ความสามารถในการจักรสานของสมาชิก 2) ดานผูนํามีความเขมแข็งและมีความสามารถดาน
การส่ือสาร 3) ดานความสามัคคีของชุมชน 4) ดานการมีเครือขาย 5) ดานการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
และ 6) ชุมชนมีความตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผักตบชวารวมกัน 2. จากการวิเคราะหองค
ความรูจากในชุมชนและขอมูลภายนอก นําไปสูการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ “รองเทาสานจาก
ผักตบชวา” โดยผานกระบวนการ 6 ขั้นตอนไดแก 1) ขั้นตอนการหาแนวคิด 2) ขั้นตอนการสราง
แบบจําลองทางธุรกิจ 3) ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ 4) ขั้นตอนการทดสอบตลาด 5) ขั้นตอนการผลิต
และจัดจําหนาย  และ 6) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ ผักตบชวา  การเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชย 
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วัฒนธรรมเชี่ยนหมากไมอีสาน 
 

นิตยา  พัดเกาะ 

สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมสรางสรรค  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

Email: Nittayapadkoh@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวัฒนธรรมเชี่ยนหมากไมอีสาน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อและ
พิธีกรรมการใชเชี่ยนหมากไมอีสานรูปแบบเกา  กลุมตัวอยางไดจากแหลงเรียนรูและพิพิธภัณฑพ้ืนบาน 
ผูที่ใช ผูท่ีเก็บดูแลรักษาและผูผลิตเชี่ยนหมากไมอีสานรูปแบบเกา  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การ
สัมภาษณ บันทึกขอมูลเปนลายลักษณอักษร  บันทึกภาพ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  
ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมการใชเชี่ยนหมากไมอีสาน มีไวสําหรับรับรองแขกที่มาเยี่ยมเยือน และ
ประเพณีการแตงงานที่ยังสามารถพบเห็นไดในปจจุบันที่อําภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร และ
พิธีกรรมการนํามาเปนสวนประกอบในพิธีศพสามารถพบเห็นไดที่จังหวัดเลย สวนความเชื่อเก่ียวกับตัว
เชี่ยนหมากไมอีสานจะมีบางพ้ืนที่หรือบางจังหวัดเทานั้นที่ใหความหมายวาตัวผูจะมีเดือย สวนตัวเมียไมมี
เดือย ซึ่งในบางพ้ืนท่ีใหเหตุผลวา การทําเดือยทําเพ่ือใหเกิดความสวยงามหรือทําเพ่ือตอบสนองตอ
ประโยชนใชสอยและสะดวกในการเคล่ือนยาย ซึ่งในปจจุบันผูใชเชี่ยนหมากไมอีสานไดเปล่ียนไปใชวัสดุ
ประเภทอ่ืนที่มีความคงทนและน้ําหนักเบามากกวา  

คําสําคัญ : วัฒนธรรมและประเพณ ี เชี่ยนหมากไมอีสาน ความเชื่อ พิธีกรรม 
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บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

(Oral Presentation) 
 

กลุมวทิยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) 
 
 
 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

55 

 

MB301 : กลุมวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 
 

การเลือกผูใหบริการขนสงพัสดุโดยการประยุกตใชทฤษฏีการวิเคราะห 
ตามลําดับชั้น (AHP) กรณีศึกษา รานคาออนไลนเอบีซี 

 

กิตติชัย ประเสริฐพรศรี1  พิชาพร ชินภักด์ิ2  และ มัณทนาภรณ อรุณเรือง3 

1,3สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการระบบขนสง  
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2นักวิจัยอิสระ 

1Email:kittichai_pr@rmutto.ac.th; 2Email: chinnapak044@gmail.com; 3Email: 
manthanaporn_ar@rmutto.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจและตัดสินใจในการคัดเลือกผูให

บริการขนสงพัสดุที่เหมาะสม โดยการวิเคราะหปจจัยเพ่ือกําหนดเกณฑในการตัดสินใจโดยยึดหลักเกณฑ
ตนทุนประสิทธิภาพในการขนสงและงานวิจัยที่เก่ียวของไดเกณฑการตัดสินใจจํานวน 5 ดาน คือ 1.ความ
รวดเร็ว 2.ความประหยัด 3.ความปลอดภัย 4.ความสะดวกสบาย 5.ความเชื่อถือไดและตรงตอเวลานํามา
ใหคะแนนนํ้าหนักปจจัยไดเกณฑปจจัยเรียงจากมากไปนอยคือ ดานความเร็ว(0.43) ความสะดวก(0.22) 
ความเชื่อถือไดและตรงตอเวลา(0.16) ความประหยัด(0.10) และ ความปลอดภัย(0.08) ตามลําดับ โดยที่
คาความสอดคลองกันของเกณฑปจจัยและเหตุผล(C.R.)นั้นมีคาเทากับ0.08 ซึ่งนอยกวา0.1 แสดงวาคา
เกณฑปจจัยมีความสอดคลองกัน สามารถนําคาน้ําหนักเกณฑปจจัยเฉล่ียไปใชในการคัดเลือกบริษัทผู
ใหบริการขนสงพัสดุ 5 บริษัทซึ่งไดผูใหบริการขนสงพัสดุที่เหมาะสมกับธุรกิจและการดําเนินงานของ
ธุรกิจรานคาออนไลนเอบีซีในการตอบสนองตอลูกคาที่เหมาะสมที่สุด คือ บริษัทผูใหบริการขนสงพัสดุ
Kerry Express ที่มีคะแนนน้ําหนักอยูที่ 0.38 

คําสําคัญ : ผูใหบริการขนสงพัสดุ  การวิเคราะหตามลําดับชั้น  รานคาออนไลน 
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MB302 : กลุมวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูประกันตนมาตรา 39 
ในการใชแอปพลิเคชัน SSO Connect 

 

ปาลิดา  ศิลปชํานาญ1  และ จิโรจน บุรณศิริ2 

1 สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2 สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1 Email: Parlida.sil@dome.tu.ac.th; 2Jiroj@citu.tu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชัน 

SSO Connect ของผูประกันตนมาตรา 39 ศึกษาปจจัยดานภาพลักษณของสํานักงานประกันสังคม 
ความคาดหวังของผูใชบริการ การรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคา ที่สงผลตอการรับรูคุณคาการใชแอป
พลิเคชัน SSO Connect ของผูประกันตนมาตรา 39 และศึกษาการรับรูคุณคา ที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของผูประกันตนมาตรา 39 ในการใชบริการแอปพลิเคชัน โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบดวย 
การสัมภาษณเชิงลึก การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามโดยการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงและทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด วิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ และ
วิธีการทางสถิติสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งดูแลระบบแอปพลิเคชัน SSO Connect จํานวน 3 ทาน ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยสํานักงาน
ใหญ จากการวิจัยพบวาภาพลักษณของสํานักงานประการสังคม ความคาดหวังของผูใชบริการ และการ
รับรูคุณภาพ สงผลตอการรับรูคุณคาในเชิงบวก ในขณะที่การรับรูคุณคามีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึง
พอใจของผูประกันตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน  การประกันตนมาตรา 39  ความพึงพอใจ 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 

บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 

(Poster Presentation) 
 

กลุมวทิยาการจัดการและบริหารธุรกิจ (MB) 
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MB303 : กลุมวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 
 

กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจขนมไทย  
ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ญาดา  มหิทธิรุกข1 และ  และ  พัทธพสุตม  สาธุนุวัฒน2 

1หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: minkyadamahittirook@gmail.com, 2Email: patpasut@aru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมของผูบริโภคและระดับกลยุทธ

ทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจรานขายขนมไทย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบปจจัยดานประชากรศาสตรกับกลยุทธทางการตลาดของ

ผูประกอบการธุรกิจรานขายขนมไทย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง

คือ ผูบริโภคในพ้ืนที่อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช

ในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติ t-test, One – way ANOVA และการเปรียบเทียบรายคู LSD  ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมของ

ผูบริโภคขนมไทย โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานการคนหาผลิตภัณฑ ดานการซื้อผลิตภัณฑ ดานกลุมหรืออิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ และดานการ

ประเมินผลิตภัณฑ กลยุทธทางการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดาน

ผลิตภัณฑ 2) ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประชากรศาสตรกับกลยุทธทางการตลาด พบวา ผูบริโภคที่

มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย/เดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอกลยุทธทางการตลาด 

โดยรวมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : กลยุทธทางการตลาด  ผูประกอบการธุรกิจรานขายขนมไทย การตัดสินใจซื้อ 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 

บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

(Oral Presentation) 
 

กลุมวทิยาศาสตร เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม (ST) 
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ST401 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การประเมินคาความไมแนนอนของการวัดดวยการสอบเทียบเครื่องมือวัดใน
หองปฏิบัติการโดยไมตองทําการทวนสอบ 

 

ฉลอง โสดาบนั 

1ศูนยแหงความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ.นครนายก 26120 

1Email: chalong@g.swu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการประเมินคาความไมแนนอนของเคร่ืองมือวัดที่ใชงานอยูตามปกติใน

หองปฏิบัติการ โดยเคร่ืองมือวัดสวนใหญไมเคยไดรับการสอบเทียบ รวมถึงเคร่ืองสอบเทียบมาตรฐานที่มี
อยูยังไมเคยไดรับการทวนสอบอันเนื่องมาจากปญหาดานงบประมาณ บทความวิจัยนี้จึงนําเสนอกรอบ
แนวคิด เพ่ือนําเคร่ืองสอบเทียบมาตรฐานมาสอบเทียบกับเคร่ืองมือวัด โดยไมตองทําการทวนสอบ ทั้งน้ี
เพ่ือใหไดผลการวัดที่มีความนาเชื่อถือและเชื่อม่ัน รวมถึงใชเปนแนวทางสําหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เก่ียวกับการวัด โดยมีขั้นตอนการสอบเทียบและการคํานวณวิเคราะหผลอางอิงกับการสอบ
เทียบมาตรฐานจริง ผลท่ีไดจากการดําเนินการถือเปนแนวทางหนึ่งของการใชงานเคร่ืองสอบเทียบ
มาตรฐานโดยไมจําเปนตองใชงบประมาณในการทวนสอบ ใชอางอิงการเรียนการสอนในหัวขอเคร่ืองวัด 
รวมถึงการวางแผนเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการวัดใหได
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คําสําคัญ : ความไมแนนอน  การสอบเทียบมาตรฐาน  การทวนสอบ 
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ST402 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

แอปพลิเคชันการสังเกตสุขภาพสําหรับการติดตามอาการ  
“โรคติดเชื้ออุบัติใหม” 

 

ภาวรินทร ใหมออน1 และ  ขรรคชัย ตุลละสกุล2 

1สาขาวิศวกรรมไฟฟา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
1Email: pawarin.ma@mail.kmutt.ac.th; 2Email: khanchai.tun@kmutt.ac.th 

 

บทคัดยอ 
โรคติดเชื้ออุบัติใหมที่เกิดขึ้นในปจจุบันทั่วโลกอยางเปนที่รูจักกันดี คือโรคระบาดที่เกิดจาก

ไวรัส SARS-CoV-2 จัดอยูในกลุม“โรคอุบัติใหม” ที่มีการแพรระบาดอยางรวดเร็วและลักษณะทาง
ระบาดวิทยาของโรค จากขอมูลที่ไดรับในปจจุบันจากรายงานสถานการณโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่
ยังมีการระบาดการแพรเชื้อระหวางคนในลักษณะเดียวกันไขหวัดใหญโดยผานการติดเชื้อจากละออง
เสมหะ จากการไอ ผูคนตองการคําปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทางโรคในชวงที่มีการระบาด โดยไมสามารถ
เดินทางไปโรงพยาบาลหรือคลินิกสุขภาพเพราะกลัวจะติดเชื้อ วิธีที่ใชในการศึกษานี้คือการพัฒนาแอป
พลิเคชันมือถือที่มีอยูเพ่ือเนนถึงประโยชนที่ไดรับในชวงการระบาดของโรคอุบัติใหมและพัฒนาแอปพลิเค
ชันในการติดตามเฝาระวังโรคอุบัติใหมซึ่งตางจากแอปพลิเคชันที่มีอยูในปจจุบันที่ยังไมสามารถบันทึก
ขอมูลอาการขณะรักษาตัวไดหรือยังมีการเก็บขอมูลอาการผานทางแอปพลิเคชัน Line และเพ่ือทดสอบ
ประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน บทความนี้ยังวิเคราะหถึงความสําคัญของการพัฒนา
แอปพลิเคชันมือถือสําหรับจัดการ การติดตามสังเกตอาการจากการติดเชื้อรวมถึงแนวทางรักษา วิธีการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยโดยตรงและขอจํากัดเพ่ือปองกันโรค หรือแนวทางในการจัดการกับ
ปญหาการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นใหมในอนาคต  

คําสําคัญ : ติดตามอาการ  โรคติดเชื้อ สุขภาพ แอปพลิเคชัน 
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ST403 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง 
 

ประทุมทิพย สินเปยม*  หยาดรุง สุวรรณรัตน  และถาวร ฉิมเลี้ยง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
Corresponding Author E-mail : tid.aom@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
ผลผลิตทุเรียนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง หากเกษตรกรไมรักษาคุณภาพทุเรียนใหได

มาตรฐาน หรือหาชองทางตลาด ใหม ๆ โอกาสที่ราคาทุเรียนจะตกตาเชนเดียวกับพืชผลทางการเกษตร
อ่ืน ๆ ก็มีโอกาสเปนไปได การแปรรูปทุเรียนจึงเปนแนวทางหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความหลายหลายของ
ผลิตภัณฑและเพ่ิมชองทางจําหนายผลผลิตใหมากขึ้น การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง โดยศึกษาปริมาณนาตาลและกลีเซอรอลที่เหมาะสมในการผลิตทุเรียน
เช่ือมอบแหง การทดลองเร่ิมจาก การศึกษาปริมาณนาตาลโดยใชเนื้อทุเรียนและนาเชื่อมอัตราสวน 1:1 
(นาหนักตอนาหนัก) เตรียมนาเชื่อมโดยใชนาตาลรอยละ 40 50 60 และ 70 เชื่อมเนื้อทุเรียนและทํา
แหงดวยตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 13 ชั่วโมง นําทุเรียนเชื่อมอบแหงมา 
ทดสอบทางประสาทสัมผัส คัดเลือกสูตรท่ีผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากที่สุดมาศึกษาปริมาณกลีเซ
อรอลท่ีรอยละ 0 5 10 15 และ 20 ของนาหนักนาเชื่อม จากนั้นคัดเลือกสูตรที่ผูทดสอบชิมใหการ
ยอมรับมากที่สุดมาศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อม อบแหงในบรรจุภัณฑสุญญากาศ และ
ประเมินคุณภาพทางเคมี กายภาพและจุลินทรีย เปนเวลา 21 วัน ผลการทดลอง พบวาผูทดสอบ ชิมให
การยอมรับผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อมอบแหง เมื่อใชปริมาณนาตาลรอยละ 40 รวมกับกลีเซอรอลรอยละ 10 
ผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อม อบแหงมีสีเหลือง รสชาติดี เน้ือสัมผัสนุม ไมแข็งกระดาง ผลิตภัณฑทุเรียนเชื่อม
อบแหงในถุงสุญญากาศสามารถเก็บไวไดตลอดระยะ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 21 วัน โดย
ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรายังไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผักและ ผลไมแหง งานวิจัยนี้
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรแปรรูปได 

 

คําสําคัญ : ทุเรียนเชื่อม  ทุเรียนเชื่อมอบแหง  ผลิตภัณฑจากทุเรียน 
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ST404 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

เปรียบเทียบการกําจัดสนิมเหล็กในน้ําบาดาลดวยแมงกานีสกรีนแซนดกับสารกรองแกว 
 

อลงกต ไชยอุปละ1 และ ไชยพัฒน ทวีทรัพยพิทักษ2 

1,2สาขาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
1Email: alongkot.c@rbru.ac.th; 2Email: chaiyapat.t@rbru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
เปนการเปรียบเทียบการกําจัดเหล็กในน้ําบาดาลดวยสารกรองสองชนิดคือแมงกานีสกรีน

แซนดกับสารกรองแกว โดยทดลองในสภาพน้ําบาดาลจริงที่มีคาเหล็กละลายในน้ําอยูในชวง 3-5 
มิลลิกรัมตอลิตร โดยใชถังกรองที่มีขายทั่วไปในทองตลาดขนาด 8”x 44” ซึ่งผลการทดลองพบวา
ความสามารถของสารกรองทั้งสองชนิดสามารถลดปริมาณเหล็กในนํ้าบาดาลไดไมเกิน 1.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร โดยสารกรองแกวจะใหปริมาณน้ําตอรอบการกรองไดมากกวาเมื่อพิจารณาจากคาอัตราการกรองใน
จุดที่จะทําการลางยอนซึ่งจะมีคาสูงกวาสารกรองแมงกานีสกรีนแซนด 

 
คําสําคัญ : น้ําบาดาล ปริมาณเหล็ก  สารกรอง  แมงกานีสกรีนแซนด แมงกานีสซีโอไลท  ถังกรอง สาร
กรองแกว 
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ST405 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การตรวจวัดและการสรางชุดทดลองเพ่ือตรวจสอบปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
สําหรับหาคาความถูกตองของปริมาณไฟฟาในอาคาร 

 

ฉลอง โสดาบนั 

1ศูนยแหงความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ.นครนายก 26120 

1Email: chalong@g.swu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอชุดทดลองที่มีน้ําหนักเบา ตนทุนตํ่า ประหยัดเวลาในการทดสอบ 

สําหรับตรวจสอบความถูกตองของปริมาณการใชพลังงานไฟฟาภายในอาคาร เน่ืองจากเคร่ืองวัดไฟฟา 
(กิโลวัตต - ฮาวมิเตอร) มักมีความผิดพลาดในการทํางาน สงผลใหขอมูลที่ไดรับนั้นไมถูกตอง เพ่ือที่จะ
แกปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองสรางโหลดมาตรฐานใหกับเคร่ืองมือวัดที่ไดรับการสอบเทียบ เพ่ือใชเปน
เกณฑอางอิงความถูกตอง และใชสําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลที่ไดรับกับเคร่ืองมือวัดที่ใช
งานจริง และบทความน้ียังไดนําเสนอแนวทางการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ถูกตองสําหรับชวยตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณคาไฟฟา การปรับเปล่ียน ซอมบํารุงอุปกรณตางๆ 
รวมถึงลดขอพิพาทระหวางเจาของกิจการกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งชุดทดสอบนี้สามารถเปนตนแบบให
ผูประกอบการนําไปปรับใชไดงายอีกดวย 

 

คําสําคัญ : พลังงานไฟฟา กําลังไฟฟา เคร่ืองมือวัดไฟฟา สอบเทียบมาตรฐาน 
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ST406 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการ
เเพรระบาดของโรคโควิด-19 ของเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง  

อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ปฏิภาณี  ขันธโภค1*  กันติกา  ปยะเลิศ1 และ  รินทรนภา  สุวรรณธาดา1 

1สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*Email: kpatipanee@aru.ac.th 

  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการเเพรระบาดของโรคโควิด-19 
ของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีคา IOC อยูในชวง 0.66 – 1.00 และมีคา
ความเชื่อมั่นของขอคําถามความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม เทากับ 0.753, 0.767 และ 0.843 ตามลําดับ  
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความรูการใชสมุนไพรอยูในระดับปานกลาง 

(𝑥𝑥 = 10.90, S.D. = 2.12) มีทัศนคติและพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพอยูในระดับสูง (𝑥𝑥 

= 3.83, S.D. = 0.98 และ 𝑥𝑥 = 2.57, S.D. = 0.68 ตามลําดับ) จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา 
ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโรคโค
วิด-19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .512, p-value = .002) ขอมูลที่ไดจากการศึกษาใน
คร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมใหความรูและสงเสริมการใชสมุนไพรใหแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปได 

 
คําสําคัญ : โรคโควิด-19 พฤติกรรมการใชสมุนไพร  การดูแลสุขภาพ  เจาหนาที่ตํารวจ 

 

 

 

 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

66 

 

ST407 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

มาตรวัดพลังงานไฟฟาดิจิทัลแบบโครงขาย 
 

พิเชฐ ศรีสังขงาม1 และ พรเพชร สายหยุด2   

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

1spichet@aru.ac.th, 216133019@aru.ac.th  
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยและพัฒนานี้ จัดทําขึ้นเพ่ือวิจัย พัฒนา และหาประสิทธิภาพของมาตรวัดพลังงาน

ไฟฟาดิจิทัลแบบโครงขาย โดยนําแนวคิดอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง และโครงขายไรสายแบบเมชมา
พัฒนาเปนมาตรวัดพลังงานไฟฟาดิจิทัลแบบโครงขาย สําหรับตรวจวัดและสงขอมูลการใชพลังงานไฟฟา
ไปจัดเก็บบนแพลตฟอรมเน็ตพาย ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถเฝาดูการใชพลังงานไฟฟาไดหลายอุปกรณและ
หลายพ้ืนที่ ไดตามเวลาจริง และสามารถเขาถึงฐานขอมูลการใชพลังงานไฟฟายอนหลังเปนวัน เดือน ป 
จากระยะไกลผานโครงขายอินเทอรเน็ต เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา
ได ผลการวิจัยและพัฒนาพบวา มาตรวัดพลังงานไฟฟาดิจิทัลแบบโครงขายมีระยะการรับสงขอมูลไดไม
เกิน 17 เมตร คาผิดพลาดในการวัดคาพลังงานไฟฟาเฉล่ียรอยละ 1.35 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรวัด
พลังงานไฟฟาดิจิทัล Schneider Electric PowerLogicTM PM750 โดยใชเคร่ืองปรับอากาศขนาด 
18,000 บีทียู เปนภาระงานในการทดสอบ 

 

คําสําคัญ : มาตรวัดพลังงานไฟฟา โครงขายไรสาย 
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ST408 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ระบบตรวจวัดการเกิดจุดความรอนจากไฟปาแบบตนทุนตํ่าโดยใชเทคโนโลยี LoRa 
 

จรัญ คนแรง1 ม่ิงขวัญ สมพฤกษ2 ประทีป บุญวงค3 อธิคม ศิริ4 และ กมล บุญลอม5 

1,2,3 สาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

5 School of Electronic and Electrical Engineering University of Leeds, Leeds, United Kingdom 
Email: 1jarun.kho@crru.ac.th, 2Mingkwan.som@crru.ac.th, 4atikhom.sir@crru.ac.th, 

5elkbo@leeds.ac.uk 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการออกแบบและสรางระบบสําหรับการตรวจวัดจุดเกิดความรอนจาก
การเกิดไฟปาโดยใชการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับเซ็นเซอรในกลองปดและทํา
การสงขอมูลคาอุณหภูมิและการแจงเตือนผานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตระยะทางไกลดวยเทคโนโลยี LoRa 
โดยระบบที่ทําการออกแบบจะประกอบไปดวยเซ็นเซอรท่ีสามารถตรวจจับอุณหภูมิที่สามารถวัดคาได
ในชวงต้ังแตชวงอุณหภูมิ 0-800 องศาเซลเซียสและทําการเชื่อมตอกับโมดูล LoRa ที่ทํางานในยาน
ความถี่ 923.4 MHz ท่ีแบนดวิธของการสงขอมูลเทากับ 56 kHz และอาศัยกําลังงานไฟฟาจากเซลล
พลังงานแสงอาทิตยขนาด 12 โวลท กําลังงาน 5 วัตต และในสวนของสถานีเกตเวยจะประกอบไปดวย
โมดูล LoRa (SX1276) ที่ทํางานในยานความถี่เดียวกันกับโหนดเซ็นเซอรทําการเชื่อมตอกับระบบ
อินเตอรเน็ตผานโมดูล ESP8266 เพ่ือทําการสงขอมูลที่ไดจากโหนดเซ็นเซอรไปยังคอมพิวเตอรเซิฟเวอร
ที่ทําหนาที่เก็บขอมูลการเกิดไฟปาและทําการแสดงผลขอมูลที่ไดจากโหนดเซ็นเซอรไปยังหนาจอมอนนิ
เตอรใหผูใชงานไดทราบ  

จากผลการทดลองการทํางานของระบบตรวจวัดจุดเกิดความรอนจากการเกิดไฟปานั้น
พบวาจะไดระยะทางของการสงขอมูลท่ีสูงสุดระหวางโหนดเซ็นเซอรและเกตเวยเทากับ 1.2 กิโลเมตร 
ในขณะที่คาความแรงของสัญญาณที่รับได (RSSI) มีคาเทากับ      -115 dBm และคาอัตราสวนระหวาง
สัญญาณตอสัญญาณรบกวน (SNR) มีคาตํ่าสุดอยูที่ -12 และมีระยะเวลาในการสงขอมูล เทากับ 1 วินาที
ตอการสงขอมูลแตละคร้ัง จากงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับงานดานตรวจวัดตางๆไดใน
ระยะทางที่ไกลในอนาคตได 

 

คําสําคัญ : การเกิดไฟปา  เทคโนโลยี LoRa  เซ็นเซอรการเกิดไฟปา ระบบอินเตอรเน็ตสรรพส่ิง 
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ST409 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือแนะนําสมุนไพรไทย 
 

นิศากร เถาสมบัติ1*, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ2, บุญญาพร บุญชัย3, ปรวี ทองนอย4  
และวิชุณี สารสุวรรณ5  

 
1234สาชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
5สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

1Email: nisakorn.th@bsru.ac.th; 2Email: amonnut.ch@bsru.ac.th;  
3Email boonyaporn.bu@bsru.ac.th; 4Email wichunee.sa@bsru.ac.th 

  

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีว ัตถุประสงคเพื ่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนํา

สมุนไพรไทย 2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 3) ประเมินความพึงพอใจในการใชแอปพลิเค
ชัน แอปพลิเคชันประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1) ระบบผูดูแลระบบ  2) ระบบผูใชงาน   3) 
ระบบแสดงผล  4) ระบบแนะนําสถานที่ขายสมุนไพร  5) ระบบจัดการขอมูลสมุนไพร และในสวนของ
การประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันทําการศึกษาโดยนําแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบ
คุณสมบัติของฟงกชันจากกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
แอปพลิเคชันทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเทคนิค ดานการออกแบบขอมูลนําเขา ดานกระบวนการในการ
ทํางานของระบบ และดานผลลัพธของโปรแกรม โดยสถิติที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนําสมุนไพรไทยสามารถใช
งานได  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีคาเฉลี่ย 4.71 อยู
ในระดับมากที่สุด  3) ผลประเมินความพึงพอใจในการใชงาน แอปพลิเคชันโดยผูใชงานจํานวน 30 คน 
มีคาเฉล่ีย 3.93 อยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน  สมุนไพรไทย  แอปพลิเคชันสมุนไพรไทย 
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ST410 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวทาไดอีนที่ผสมกับเสนใยกก  
เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตวัสดุสีเขียว 

 

อธิวัชร วิริยะอมรชัย1* ธารา รัตนรินทร1  วรรณนภา พันพิลา1  อริสรา สาขาชาติ1  
และ ณัฐ กุลวงศวิทย1 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
1*Email: atiwat.w@eat.kmutnb.ac.th 

  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของยางธรรมชาติ, ยางสไตรีนบิวทาไดอีน และ ยางคอมปาวด

ระหวางยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวทาไดอีนในอัตราสวนผสมที่แตกตางกัน โดยมีการเติมสารตัว
เติมที่ไดจากธรรมชาติ คือ เสนใยกกในปริมาณ 5 phr เพื่อผลิตเปนวัสดุยางเชิงประกอบ โดยผสมใน
เคร่ืองผสมยางแบบเปดสองลูกกล้ิง จากนั้นขึ้นรูปผานกระบวนการกดอัด และทําการวิเคราะหลักษณะ
คงรูปคาความแข็ง, สมบัติเชิงกล รวมถึงสมบัติดานความตานทานการสึกหรอ โดยพบวาคาแรงบิด
ตํ่าสุด (ML), คาแรงบิดสูงสุด (MH), ระยะเวลาการไหลตัวของยางในแมพิมพ (ts2) และ ระยะเวลาใน
การคงรูป (tc90) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดสวนของยาง SBR ในทางตรงกันขามคาดัชนีอัตรา
คงรูปของยาง (CRI) มีแนวโนมที่ลดลง และเมื่อทําการเติมเสนใยกกลงในยาง พบวา แนวโนมคา
แรงบิดตํ่าสุดและคาแรงบิดสูงสุดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนั้น เมื่อพิจารณาสมบัติเชิงกลพบวา 
คาความตานทานแรงดึง, เปอรเซนตการดึงยืด ณ จุดแตกหักและความตานทานตอการฉีกขาด มี
แนวโนมที่ลดลงตามปริมาณสัดสวนของยาง SBR ในขณะเดียวกันคาความแข็งที่บริเวณพื้นผิวกลับมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดสวนของยาง SBR และการเติมเสนใยกก และสิ่งที่นาสนใจพบวา คา
ความตานทานตอแรงฉีกขาดกลับพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเติมเสนใยกกลงในยางธรรมชาติ
หรือยางคอมปาวดที ่มีสัดสวนของยางธรรมชาติที ่มากกวา อีกทั ้งการเติมเสนใยกกยังทําใหความ
ตานทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้นในยางคอมปาวด ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางในการผลิตเปน
ผลิตภัณฑยางในวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยใหสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจใหมภายใต BCG 

 
คําสําคัญ : ยางธรรมชาติ  ยางสไตรีนบิวทาไดอีน  วัสดุสีเขียว เสนใยกก 
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Adverse Factors Impacting on Urban Waterborne Public Transport during  
COVID - 19 Pandemic 

 

Nutchapongpol Kongchasing*, Gritsada Sua-Iam, Kwanchanok Oonta-on,  
Chakkarphan Sangsuwan, Buchit Maho and Tanapat Namjan 

 
Department of civil engineering, Faculty of engineering, Rajamangala University of 

Technology Phra Nakhon (RMUTP), Bangkok, 10800, Thailand. 

Email: nutchapongpol.k@rmutp.ac.th 
 

บทคัดยอ 
The Corona Virus (COVID-19) pandemic in Thailand substantially impacts 

waterborne public transport in Bangkok metropolitan. This research aims to identify 
and prioritize the factors impacting public speed boat transport in Bangkok 
Metropolitan during COVID-19 spread by means of matric analysis. We conducted 
interviews with 59 experts concerning the factors of impact. Subsequently, 13 factors 
from rational suggestions were drawn to construct a pairwise comparison questionnaire 
comprising of 78 pairwise questions. The priority measurement of each pairwise 
question is a 9-point priority rating scale. The questionnaires were sent to 34 
waterborne public transport controllers. The responses were analyzed by means of 
matrix analysis to prioritize the factors of impact. The indiscipline boarding queue is 
the highest ranked priority factor rated by the respondents with a priority weight of 
0.1392. The rationale given by respondents is that passengers’ behavior in Thailand is 
difficult to change. On the other hand, greenhouse gas emissions, accidents, and 
waterborne traffic congestion obviously decrease during the COVID-19 spread. 
Identifying the priority factors impacting on water public transport can be useful 
information for establishing problem-solving and decision-making guidelines for 
Bangkok metropolitan waterborne public transport executives at policy and operation 
level. 

 

Keywords: COVID-19 spread  Waterborne public transport  Passenger speed boat  Factors, 

Priorities 
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การศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลงในบริเวณฝงอาวไทย 
 

ภัททิรา หอมหวล1 นพดล อภิระนานนท2 และ  สุรพงษ วงคเพ็ชร3 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2,3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1Email: pattira_h@aru.ac.th; 2Email: anoppadol@aru.ac.th; 3Email: sura.www@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
การเกิดน้ําขึ้นน้ําลงในเมืองไทยแตละพ้ืนที่มีรูปแบบที่แตกตางกันระหวางฝงอันดามันและ

ฝงอาวไทย ในงานวิจัยนี้ทีมวิจัยศึกษาการเกิดขึ้นน้ําลงในบริเวณอาวไทย 2 บริเวณ คือ ปอมจุลจอมเกลา 
จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังอยูอาวไทยฝงตะวันออก และ บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรีต้ังอยูอาวไทยฝง
ตะวันตก โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง ดิถีของดวงจันทร ระดับน้ําทายเขื่อนเจาพระยา ปริมาณฝนตก
ในแตละวันของภาคกลาง และชวงเวลาที่กอใหเกิดน้ําขึ้นและน้ําลงสูงสุดในแตละวัน ผลการศึกษาพบวา 
นํ้าขึ้นน้ําลงบริเวณปอมพระจุลจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ และ บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เปนน้ํา
ผสมที่ระดับน้ําขึ้นและน้ําลงในแตละคร้ังไมเทากัน ดิถีของดวงจันทรที่ปรากฏสัมพันธตอการเกิดน้ําเกิด
และน้ําตาย  และผลการศึกษาพบวาคามากที่สุดของผลตางระดับน้ําสูงสุดและตํ่าสุดอยูในชวงดิถีดวง
จันทรมีคามากสุดและคานอยที่สุดในวันที่ 14 กรกฎาคม และ 29 กรกฎาคม ตามลําดับ ในขณะที่คา
นอยสุดของผลตางระดับน้ําสูงสุดและตํ่าสุดอยูในชวงดิถีดวงจันทรปรากฏหลายชวงเปอรเซ็นต  ปจจัย
อ่ืนๆคือ ปริมาณฝนที่ตกในแตละวันและปริมาณของน้ําทายเขื่อนเจาพระยาไมสงผลกระทบตอระดับน้ํา
ขึ้นน้ําลงของปากน้ําเจาพระยา โดยปริมาณฝนที่ตกมากที่สุดวันที่ 22 กรกฎาคม ขณะที่ปริมาณของน้ํา
ทายเขื่อนมากที่สุดในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งไมตรงกับปริมาณน้ําขึ้นสูงสุด 

คําสําคัญ : น้ําขึ้นน้ําลง  ดิถีของดวงจันทร อาวไทย 
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การเพ่ิมความสามารถในการผลิตพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB)  
ของ Alcaligenes latus TISTR 1403 ท่ีผานการไดรับสัมผัสรังสีแกมมา 

 

กรองจันทร รัตนประดิษฐ1 และ สมจิตต ปาละกาศ2 

 

1สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
2 ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร  

 2 ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 
1E-mail: krongchan@buu.ac.th, 2E-mail: somchit.p@ku.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสามารถในการผลิตพอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) ของ

แบคทีเรีย Alcaligenes latus TISTR 1403 ท่ีผานการไดรับสัมผัสรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 1.0 kGy 

(A. latus/γ) เปรียบเทียบกับเชื้อสายพันธุเดิม โดยใชแหลงคารบอนหลายชนิดเพ่ือทดแทนน้ําตาล
กลูโคสในอาหารเล้ียงเชื้อ ไดแก น้ําตาลฟรุคโตส น้ําตาลซูโครส น้ําตาลแรธรรมชาติมิตรผล น้ําตาล

ทรายขาวมิตรผล และแปงมันสําปะหลังไฮโดรไลเซท พบวา A. latus/γ สามารถผลิต PHB ไดสูงกวา
สายพันธุเดิม โดยผลิต PHB ไดสูงสุดคิดเปนรอยละ 41.58 ของน้ําหนักเซลลแหง เมื่อเล้ียงในอาหารที่ใช
แปงมันสําปะหลังไฮโดรไลเซทเปนแหลงคารบอน จากนั้นนํามาศึกษาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
(C:N ratio) ที่เหมาะสม เมื่อใชแอมโมเนียมไนเตรตและแอมโมเนียมซัลเฟตเปนแหลงไนโตรเจน พบวา 
การใชแปงมันสําปะหลังไฮโดรไลเซทตอแอมโมเนียมไนเตรตในอัตราสวน 10:1 รวมกับการใชปริมาณหัว
เช้ือเร่ิมตนรอยละ 7 สามารถผลิต PHB ไดสูงสุดคิดเปนรอยละ 45.45 ของนํ้าหนักเซลลแหง และพบวา

การเติมธาตุอาหารรอง 1 มิลลิลิตรตอลิตร สามารถเพ่ิมความสามารถในการผลิต PHB ของ A. latus/γ 
ไดสูงสุดคิดเปนรอยละ 51.52 ของน้ําหนักเซลลแหง โดยใหมวลเซลลแหงและปริมาณ PHB สูงสุดมีคา
เทากับ 1.65 กรัมตอลิตร และ 0.85 กรัมตอลิตร ตามลําดับ  

คําสําคัญ : พอลิเบตาไฮดรอกซีบิวทิเรต,  Alcaligenes latus,  แปงมันสําปะหลังไฮโดรไลเซท 
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การประเมินความเสี่ยงระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ในกระบวนการผลิต  
ของบริษัทผลิตและประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

เพ็ญนภา ภูกันงาม 

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email: ppennapa@aru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความ

เส่ียงระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ในกระบวนการผลิต และเพ่ือนําผลการประเมินความเส่ียง มา
ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะ ภายในบริษัทผลิตและประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยพ้ืนที่ที่ใชในการศึกษาวิจัย คร้ังนี้ เปนพ้ืนที่ในกระบวนการผลิต เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบตรวจความปลอดภัย โดยผูวิจัยสรางขึ้นโดยการประยุกตขอคําถามจากกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 และแบบประเมินการชี้บง
อันตราย การประเมินความเส่ียง ดวยเทคนิค Checklist   วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดย
พิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ คูณกับระดับความรุนแรงของเหตุการณตางๆ เพ่ือทํา
การจัดระดับความเส่ียงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การ
ประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนงานบริหารความเส่ียง พ.ศ. 2543        

ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินความเส่ียงประเมินความเส่ียงระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย สวนใหญมีความเส่ียงระดับ 2 (ความเส่ียงท่ียอมรับได ตองมีมาตรการควบคุม) ไดแก 1) ถัง
ดับเพลิงอยูในสภาพไมพรอมใชงาน 2) มีการติดต้ังหรือจัดวางถังดับเพลิงในสภาพที่ไมมั่นคง 3) ไมมีการ
ติดต้ังปายแสดงจุดติดต้ังถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงที่เห็นไดอยางชัดเจน 4) ขาดการตรวจสอบถัง
ดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงตามที่กฎหมายกําหนด และไมมีการเก็บผลการตรวจไวใหหนวยงานภาครัฐ 
5) ปายบอกทางหนีไฟไมมีแสงสองสวางในตัวเอง หรือไมมีหลอดไฟ และบริเวณเสนทางหนีไฟ ตรวจ
พบวาแสงสวางไมผานมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 6) ประตูทางออกฉุกเฉินมีส่ิงของกีดขวางเปน
ประจําและบางคร้ังล็อคกุญแจ และผลจากการประเมินความเส่ียงใหขอเสนอ มีดังนี้ 1) ติดต้ังถังดับเพลิง
และอุปกรณดับเพลิงใหไปเปนตามกฎหมายกําหนด (สูงจากระดับพ้ืนไมเกิน 1.5 เมตร) ติดต้ังปายบอก
ตําแหนงถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงใหมองเห็นไดอยางชัดเจน และตรวจสอบถังดับเพลิงและ
อุปกรณดับเพลิงเปนประจําทุกเดือน 2)  ควรซอมแซมปายบอกทางหนีไฟใหมีแสงสวางในตัวเองหรือ
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เปล่ียนหลอดไฟที่ชํารุด และติดต้ังหลอดไฟเพ่ิมเติมบริเวณเสนทางหนีไฟ 3)  จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงประจําป และเก็บไวใหพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา และ4) หามวางส่ิงของกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินและหามล็อคประตูทางออกฉุกเฉิน
เด็ดขาด ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือปองกันและควบคุมอันตรายดานอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพ่ือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นวาจะเปนความเสียหายทั้งผูปฏิบัติงาน นายจาง รวมถึง
ภาพลักษณขององคกร 

 
คําสําคัญ : การประเมินความเส่ียง  ความปลอดภัย  การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

76 

 
 

ST415 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การตรวจหาสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตท่ีตกคางในผัก
ท่ีใชประกอบอาหารของรานอาหารภายในศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

พชฏ นรสิงห 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

Email: npachata@aru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ตรวจสอบระดับความเปนพิษของสารเคมีฆาแมลงกลุมออรกา

โนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมตในผักที่ใชประกอบอาหารของรานอาหารรานอาหารภายในศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา ไดแกผักที่มีการนํามาประกอบ
อาหารมากท่ีสุดจากรานอาหารภายในศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 20 
ชนิด ไดแก คะนา ตนหอม ขาวโพดออน หอมใหญ แตงกวา บวบ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือเทศ 
ขึ้นฉาย ผักชี ผักชีฝร่ัง โหระพา ใบกะเพรา ถั่วฝกยาว กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว ผักบุงจีน ฟก และ
ผักกาดหอมที่ยังไมผานการลางทําความสะอาด นํามาทดสอบดวยชุดทดสอบยาฆาแมลงในผัก ผลไม เอ็ม 
เจ พี เค (MJPK) ซึ่งเปนชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจยาฆาแมลงตกคางกลุมยับยั้งเอนไซมโคลีเอสเตอ
เรสในผัก ผลไม ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการศึกษาพบผักอยูในระดับท่ีปลอดภัย จํานวน 14 ชนิดคิดเปนรอยละ 70 อยูในระดับไม
ปลอดภัยจํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 15 และพบอยูในระดับไมปลอดภัยมากจํานวน 3 ชนิด คิดเปน
รอยละ 15 โดยพบการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับที่ไมปลอดภัย ในผักชี กะหลํ่าปลี และ
ผักกาดหอม มากที่สุด 

 

คําสําคัญ : สารเคมกํีาจัดแมลง ออรกาโนฟอสเฟต คารบาเมต ผัก  
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ST416 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การออกแบบและหาประสิทธิภาพการทํางานของกังหันน้ําหัวน้าํตํ่าสําหรับผลิต
กระแสไฟฟาขนาดเล็ก 

 

พิณทิพย  แกวแกมทอง1 และ  ทิวา  แกวเสริม2 
 

1สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

2สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

1Email: pintip.kae@pcru.ac.th; 2Email: tiwa.kaew@pcru.ac.th  
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและหาประสิทธิภาพกังหันน้ําหัวน้ําตํ่าสําหรับผลิต

กระแสไฟฟาขนาดเล็กเพ่ือเปนขอมูลสําหรับพัฒนาระบบโครงสรางและใบพัดกังหันน้ําสําหรับผลิต
กระแสไฟฟาบริเวณอางเก็บน้ําหวยน้ํากอ จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชทฤษฎีการออกแบบใบพัดของ
เคร่ืองจักรเทอรโบแบบผกผันสามมิติ (Turbomachinery blade) ชวยในการกําหนดรูปรางของใบพัด 
และใชเทคนิคพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณวิเคราะหการกระจายตัวของความดันบนผิวใบพัด ทําให
สามารถหากําลังที่ผลิตไดจากใบพัดท่ีออกแบบ โดยผลการคํานวณ พบวา มุมองศาของใบนํารองทางเขา
น้ํา (inlet guide vane) ที่เหมาะสมคือ 25 องศา และมุมของการเคล่ือนที่ของใบพัด (runner blades) 
ที่เหมาะสมคือ 45 องศา ท่ีความเร็วรอบ 329 รอบตอนาที ใหประสิทธิภาพสูงสุด  ดําเนินการสราง
ตนแบบกังหันน้ําหัวน้ําตํ่าตามผลการคํานวณทางทฤษฎีเพ่ือทําการทดสอบจริง  โดยการปลอยน้ําจากถัง
เก็บนํ้าโดยอาศัยประตูน้ําเปนตัวปรับระดับอัตราการไหล ปลอยน้ําผานทอเหล็กที่อัตราการไหลของน้ํา
คงท่ีท่ี 0.0594 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เขาสูหนาตัดกังหันน้ําใหกังหันน้ําเกิดการหมุนเพ่ือทําการผลิต
กระแสไฟฟาโดยอาศัยเพลาเปนตัวสงกําลัง ทําการหาประสิทธิภาพที่ไดออกแบบโดยการปรับมุมองศา
ของใบพัดกังหันน้ําที่มุมองศาตางๆ ไดแก 25 35 45 และ 55 องศากับแนวแกน พบวาที่มุมองศาของ
ใบพัดกังหันที่ 45 องศา กังหันน้ําหัวน้ําตํ่ามีประสิทธิภาพสูงสุด 88.21 เปอรเซ็นต สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟาได 1,557.60 วัตต เนื่องจากมุมองศาของใบพัดสามารถรับพลังงานน้ําไดมากกวา 

 

คําสําคัญ : กังหันน้ําหัวน้ําตํ่า  ใบพัดกังหัน  เคร่ืองจักรเทอรโบแบบผกผันสามมิติ  มุมการเคล่ือนที่ของ
ใบพัด  ผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็ก 
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ST417 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ผลการใชแปงดัดแปรเปนตัวประสานในการขึ้นรูปแผนวัสดุบรรจุภัณฑ 
จากเสนใยเปลือกทุเรียน 

 

วริศชนม นิลนนท  กุลพร พุทธมี และขนิษฐา รัตนประโคน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

Email: waritchon_n@hotmail.com 
  

บทคัดยอ 
การขึ้นรูปแผนวัสดุบรรจุภัณฑโดยใชกระบวนการในการอบ สวนผสมประกอบดวยเสนใย

เซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและแปงดัดแปรในการเปนตัวประสานที่ระดับรอยละ 10, 20, 30, 40 และ 
50 และศึกษาผลของการใชแปงดัดแปรที่มีตอสมบัติทางกายภาพของแผนวัสดุบรรจุภัณฑ ผลการวิจัย
พบวาแผนวัสดุบรรจุภัณฑทั้งหมดมีความหนา 1.55 มิลลิเมตร และมีความหนาแนน เทากับ 0.13-0.16 
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร คาสีของแผนวัสดุบรรจุภัณฑ พบวาแผนวัสดุที่มีสวนประกอบของแปงดัด
แปรปริมาณรอยละ 50 ใหคาความสวาง (L*) สูงสุดเทากับ 90.11 โดยมีความแตกตางกับแผนวัสดุที่มี
สวนประกอบของแปงดัดแปรท่ีระดับอ่ืนท่ีแตกตางกัน สําหรับการซึมผานน้ําและน้ํามันของแผนวัสดุ 
พบวาแผนวัสดุที่มีสวนประกอบของแปงดัดแปรที่รอยละ 30 มีความตานทานการซึมผานน้ําสูงสุดเทากับ 
110 วินาทีตอมิลลิลิตร และแผนวัสดุที่มีสวนประกอบของแปงดัดแปรรอยละ 40 มีความตานทานการซึม
ผานนํ้ามันสูงสุดเทากับ 150 วินาทีตอมิลลิลิตร คุณสมบัติทางกายภาพของแผนวัสดุบรรจุภัณฑที่เพ่ิมขึ้น
ดังกลาวเปนผลจากการเพ่ิมแปงในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเปนตัว
ประสานของแปงดัดแปรในสวนผสมของแผนวัสดุบรรจุภัณฑ 

 
คําสําคัญ : เสนใยเซลลูโลส  เปลือกทุเรียน  แปงดัดแปร  ตัวประสาน แผนวัสดุบรรจุภัณฑ 
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ST418 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การทดสอบแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุในเด็กอายุ 2-5 ป  
สําหรับผูปกครอง 

 

สุภาวิตา  ภคเอกภัทร 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
Email: p.supawita@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
โรคฟนน้ํานมผุเปนปญหาทางทันตสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งมีปจจัยของการ

เกิดโรคที่สําคัญ คือ พฤติกรรมการเล้ียงดูของผูปกครอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและ
ทดสอบแบบประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กอายุ 2-5 ป สําหรับผูปกครอง โดยใหผูปกครอง
ตอบแบบประเมินเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการเกิดฟนผุในเด็กซึ่งมีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 และ0.74 ตามลําดับ รวมกับการตรวจสภาวะสุขภาพชองปากของเด็กโดยทันต
แพทย ขอมูลท่ีไดนํามาทดสอบหาความสัมพันธระหวางการมีฟนผุและปจจัยตาง ๆ พบปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการเกิดฟนผุ ประกอบดวยปจจัยเส่ียงสูง 4 ขอ ไดแก มีฟนผุที่ยังไมไดรับการรักษา ไมมี
ผูปกครองแปรงฟนใหเปนประจําทุกวัน รับประทานอาหารวาง/ขนม/เคร่ืองด่ืมที่มีน้ําตาล และอาหาร
วาง/ขนมซึ่งมีสวนประกอบของแปงหรือน้ําตาลที่เปนคราบเหนียวติดฟนระหวางอาหารมื้อหลักมากกวา
วันละ 2 คร้ัง รวมกับปจจัยเส่ียงปานกลางอีก 3 ขอ นํามาสรางแบบประเมินความเส่ียงสําหรับผูปกครอง
ที่มีคารอยละการทายถูกเทากับรอยละ 70 ซึ่งอยูในระดับยอมรับได ดังนั้นการพัฒนาแบบประเมินฉบับนี้
จะชวยทําใหผูปกครองสามารถนําไปประเมินความเส่ียงตอเกิดฟนผุของเด็กไดงายดวยตนเอง  มี
ประสิทธิภาพในการคัดกรองใกลเคียงกับแบบประเมินโดยทันตบุคลากร เหมาะสมกับบริบทในประเทศ
ไทยที่มีขอจํากัดดานทรัพยากร และมีประโยชนอยางมากโดยเฉพาะในชวงสถานการณที่มีโรคระบาดซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการเขามารับบริการของเด็ก 

 
คําสําคัญ : ฟนผุ แบบประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผุ  พฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดฟนผุ เด็กกอน
วัยเรียน 

 

 

 

 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

80 

 

ST419 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การจัดการของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแชอิ่ม :  
กรณีศึกษากลุมผูประกอบการแปรรูปมะขามแชอิ่มพ้ืนท่ีตําบลหลมเกา 

อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
 

พิณทิพย  แกวแกมทอง1 และ  ทิวา  แกวเสริม2 

1สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
1Email: pintip.kae@pcru.ac.th; 2Email: tiwa.kaew@pcru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยการจัดการของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะขามแชอ่ิมเปนสวนหน่ึงของ

โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการดานส่ิงแวดลอมเพ่ือตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นในการแปรรูปมะขามดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จังหวัดเพชรบูรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือหา
แนวทางการจัดการของเสียและน้ําเสียที่เหมาะสมจากกระบวนการผลิตมะขามแชอ่ิมพ้ืนที่ตําบลหลมเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจัยพบวา  ในกระบวนการแปรรูปมะขามแชอ่ิมจะมีของเสียที่เกิด
จากกระบวนการ ไดแก รกมะขาม เปลือกมะขาม น้ําเชื่อมท่ีผานการแชอ่ิม ซึ่งรกและเปลือกมะขาม
สามารถนําไปทําเปนปุย เชื้อเพลิง หรือเพ่ิมมูลคาไดโดยทําเปนผลิตภัณฑใหม เปลือกมะขามสามารถทํา
เปนกระถางชีวภาพ กํายาน ธูป หรือเปนเชื้อเพลิงรวมกับถานไมใชในกระบวนการตมน้ําเชื่อมได  ในสวน
ของน้ําเชื่อมที่ผานการแชอ่ิมแลวนั้นสามารถนําไปผสมกับวัสดุอ่ืนจากการเกษตรเพ่ือทําปุยหมักได
เน่ืองจากในนํ้าเชื่อมที่ผานการแชอ่ิมมาแลวนั้นยังคงมีความหวาน จุลินทรียสามารถเจริญเติบโตไดดีและ
เกิดกระบวนการหมักได หรืออีกแนวทางหนึ่งผูประกอบการสามารถจัดทําที่สําหรับเก็บน้ําเชื่อมนี้ไวใน
แทงคหรือภาชนะปดสนิทเพ่ือรอการจําหนายจากผูมารับซื้อนําไปแปรรูปเปนปุยน้ําตอไป ในสวนของ
คุณภาพน้ําจากกระบวนการผลิตการแปรรูปมะขามแชอ่ิมนั้นมีลักษณะคลายกับนํ้าเสียท่ีเกิดจาก
บานเรือน ซึ่งมีความสกปรกอยูในรูปสารอินทรียเปนหลัก คาซีโอดีที่วัดไดอยูในปริมาณที่คอนขางสูง และ
มีคาพ่ีเอชเปนกรด (3.0-5.0) และน้ํามีกล่ินเหม็นที่รุนแรง แนวทางการเลือกระบบบําบัดน้ําเสียจะเลือก
จากสภาพพ้ืนที่ของสถานที่ผลิต กลาวคือ พ้ืนที่ที่มีการระบายน้ําดี มีระดับน้ําใตดินในฤดูฝนอยูลึกจากผิว
ดินพอสมควร จะเลือกใชระบบบําบัดแบบบอเกรอะ-บอซึม และสําหรับพ้ืนที่ที่มีการระบายน้ํายากหรือมี
ระดับนํ้าใตดินสูง จะเลือกใชระบบบําบัดแบบบอเกรอะซึ่งในระบบจะมีตัวกลาง (media) อยูภายใน
ระบบ ซึ่งระบบบําบัดทั้งสองนี้จัดเปนการบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพใชจุลินทรียแบบไมใชอากาศในการ
บําบัด ซึ่งเปนการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมกับสถานประกอบการแปรรูปมะขามแชอ่ิม เนื่องจากมีราคา
ประหยัด มีประสิทธิภาพในการบําบัดเบื้องตนไดดีและงายตอการดูแลรักษา 

 

คําสําคัญ : : น้ําเสียจากการแปรรูปมะขามแชอ่ิม การจัดการของเสีย  ระบบบําบัดน้ําเสียรู 
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ST420 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

แนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

วิมลพรรณ รุงพรหม1 อภิชาติ พานสุวรรณ2 วิชชุลดา ตันประเสริฐ3 สุขรักษ แซเจี่ย4 
กันยารัตน คงพร5 ปณณธร หอมบุญมา6 ภาวินีย ธนาอนวัช7 กานดา เตะขันหมาก8  

ชาญชัย เมธาวิรุฬห9 สารภี พูลศิริ10 และ อมรรัตน อมรนาถ11 
 

1สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3

สาขาวิชานาฏศิลปการละครคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 5สาขาวิชาการทองเที่ยวคณะวิทยาการจัดการ 6สาขานิติศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7

สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ 8สาขาวิชาพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9สาขาวิชา
การจัดการคณะวิทยาการจัดการ 10สถาบันวิจัยและพัฒนา 11กองนโยบายและแผน สาํนักงานอธิการบดี 

1Email: rwimon@aru.ac.th; 2Email: Apichat_asm@hotmail.com;  
3Email: tundanse@gmail.com; 4Email: sukkharak@gmail.com; 

5Email: kanyarataru@gmail.com; 6Email: pannathon@aru.ac.th;  
7Email: sakeera@hotmail.com; 8Email: tkdady@aru.ac.th; 

9Email: chanchai@aru.ac.th; 10Email: poolsirisa@gmail.com;  
11Email: Jum_it48@hotmail.com   

  

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี ้คือ 1. เพื ่อศึกษาสถานภาพปจจุบัน และความ

ตองการเกี ่ยวก ับการพัฒนาระบบ กลไกการบร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัยในมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ 2. ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอระบบการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 
กลุ มต ัวอย างที ่ใช ในการศ ึกษาครั ้งนี ้ได แก  บ ุคลากรสายว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
พระนครศร ีอย ุธยา โดยใช ว ิธ ีการสุ มต ัวอย างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา และวิเคราะหดวยสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอนุมาณเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัยไดแก T-test และ One 
way ANOVA ผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการวิจัยปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนไป
ตามวงจร PDCA พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอระบบการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่แตกตางกัน โดยมีปจจัยสวนบุคคล
ดานเพศ สถานภาพ และตําแหนงทางวิชาการ ที่แตกตางกันไมมีผลตอระบบการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 
ดังน้ันผูมีสวนเก่ียวของสามารถนําขอมูลดังกลาวนี้เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 
คําสําคัญ : การพัฒนา  ขอเสนอโครงการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ST421 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การศึกษาผลของเชื้อเห็ดตับเตา ตอการเจริญเติบโตทางก่ิงใบของพืชกระทอม 
 

เพชรพิกุล ขําออน1 และ ญาติมา กรณีศักดิ์2 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email: vangmoon@hotmail.com; 2Email: 1623140@aru.ac.th   

  

บทคัดยอ 
เห็ดตับเตาเปนเอคโตไมคอรไรซา เสนใยเห็ดเจริญบริเวณรอบรากพืชดํารงชีวิตแบบ

พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันกับพืช (symbiosis) นําดอกเห็ดตับเตาจากพื้นที่ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถแยกเชื้อเห็ดตับเตาให บริสุทธิ์ไดทั้งหมด 20 ไอโซเลท ไดแก 
PY1 – PY20 เมื่อนํามาทดสอบความสามารถเจริญของเสนใยเห็ดตับเตาบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
พบวาเชื้อเห็ดตับเตาไอโซเลท PY 20 เจริญเติบโตไดดีเจริญบนอาหาร PDA โดยสรางเสนใยยืดยาวได
เร็วและเสนใยมีความ หนาแนนมาก นําเชื ้อเห็ดตับเตาไอโซเลท PY20 ที่แยกไดบริสุทธิ ์เพื่อใชใน
การศึกษาผลของเชื้อเห็ดตับเตาตอการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ ของพืชกระทอม พบวาเชื้อเห็ดตับเตาไอ
โซเลท PY20 ดวยการใสเชื้อเห็ดตับเตา 100 กรัม/กระถาง และรดเซลลแขวนลอยดเห็ดตับเตา 105 
CFU สงเสริมใหพืชกระทอมเจริญเติบโตมีคาเฉลี่ยความสูงของตน และการแตกก่ิงของตนพืชกระทอม
ไดดีที่สุดเปรียบเทียบกับชุด ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)   
 
คําสําคัญ : เห็ดตับเตา  การเจริญเติบโตทางก่ิงใบ  พืชกระทอม 
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ST422 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การรีดิวซ Cr(VI) ดวย Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิ
สภายใตการฉายแสงจากดวงอาทิตย 

 

เกตนณนิภา  วันชัย 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email: katnanipa@aru.ac.th 

  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดสังเคราะห Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด (Ag3PO4/AgBr-AB) เพ่ือใชเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาในการรีดิวซ Cr(VI) ในน้ํา ดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสภายใตการฉายแสงจากดวงอาทิตย 
จากการตรวจสอบโครงสรางของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเตรียมไดดวยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (XRD) 
พบวา Ag3PO4/AgBr ปรากฏพีคที่แสดงโครงสรางของ Ag3PO4 และ AgBr อยูรวมกัน เมื่อนํามาหอหุม
ดวยอัลจิเนตจะไดเม็ดบีดที่มีลักษณะทรงกลมขนาดประมาณ 3 mm สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพใน
การรีดิวซ Cr(VI) พบวาเมื่อใช Ag3PO4/AgBr-AB ปริมาณ 50 g/L ที่ความเขมขนของ Cr(VI) 10 ppm ที่ 
pH 2 จะแสดงประสิทธิภาพในการรีดิวซ Cr(VI) ไดสูงสุด ภายใตการฉายแสงจากดวงอาทิตยเปนเวลา 
60 นาที และจากการศึกษาจลนพลศาสตรในการรีดิวซ Cr(VI) ของตัวเรงปฏิกิริยาชนิด AgBr-AB  
Ag3PO4-AB และ  Ag3PO4/AgBr-AB พบว าทุ ก ตั ว เ ร งปฏิ กิ ริ ย า เป น ไปตามสมการ  Langmuir-
Hinshelwood model มีกลไกการเกิดปฏิกิริยาเปนแบบอันดับหนึ่งเสมือน โดยเฉพาะ Ag3PO4/AgBr-
AB มีคา R2 = 0.9909 และมีคาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) สูงสุดที่ 0.0213 min-1 สําหรับการศึกษา
การนํากลับมาใชซ้ําของเม็ดบีด Ag3PO4/AgBr-AB พบวาสามารถนํามาใชซ้ําไดถึง 3 รอบการใชงาน 

 
คําสําคัญ : Ag3PO4  AgBr, Ag3PO4/AgBr อัลจิเนตบีด  กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส  การรีดิวซ Cr(VI) 
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ST423 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ศักยภาพของกานดอกบัวหลวงในการผลิตเชื้อพลิงชีวภาพ 
 

ประดินันท เอ่ียมสะอาด 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Email: pradinunt.e@aru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
ปจจุบันสถานการณความตองการพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นํามาซึ่ง

การจัดหาแหลงวัตถุดิบสําหรับการผลิตพลังงานเพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ในงานวิจัยนี้จึง
สนใจศึกษาศักยภาพของกานดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera) ซึ่งจัดเปนแหลงวัตถุดิบในกลุม
ลิกโนเซลลูโลสที่สามารถแปรรูปเปนพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพไดโดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ       
ในการทดลองไดศึกษาองคประกอบเคมีกลุมลิกโนเซลลูโลสและวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซของ
ตัวอยางชีวมวลกานดอกบัวหลวง  ผลการทดลองพบวากานดอกบัวหลวงประกอบดวยเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส และลิกนิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.81 ± 1.20, 24.87 ± 1.35 และ 19.68 ± 1.16 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังไดศึกษาปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากตัวอยางชีวมวลที่ผานการปรับสภาพดวย
วิธีการทางเคมีโดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายกรดซัลฟวริกที่ความเขมขน 0.05, 
0.1 และ 0.2 นอรมัล ควบคูกับการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟเปนเวลา 30 นาที ตามดวยการ
ยอยไฮโดรไลเสทที่เกิดขึ้นดวยเอนไซมเซลลูเลส 15 ยูนิตตอกรัม พบวาการปรับสภาพดวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 นอรมัล ใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดที่ 902.23 ± 2.10 มิลลิกรัมตอลิตร 
ในขณะที่การปรับสภาพดวยสารละลายกรดซัลฟวริกที่ความเขมขน 0.2 นอรมัล ใหปริมาณน้ําตาล
รีดิวซตํ่าสุดที่ 263.22 ± 1.98 มิลลิกรัมตอลิตร ทั ้งนี ้ยังพบวาในชุดการทดลองที ่ปรับสภาพดวย
สารละลายดางใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงกวาการใชสารละลายกรดในทุกความเขมขน จากผลการ
ทดลองสามารถสรุปไดวากานดอกบัวหลวงสามารถใชเปนวัตถุดิบทางเลือกสําหรับการผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิงชีวภาพได แตอาจจําเปนตองศึกษากระบวนการผลิตควบคูกับการประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตอไปในอนาคต 

 

คําสําคัญ : กานดอกบัวหลวง เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส การปรับสภาพชีวมวล 
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ST424 : กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

คารบอนฟุตพริ้นทขององคกรและแนวทางลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางยั่งยืน  
กรณีศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

ประดินันท  เอ่ียมสะอาด1 และ วัชราภรณ  ตันติพนาทิพย1* 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวลดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*Email: watcharaporn@aru.ac.th 

  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณคารบอนฟุตพร้ินทของอาคารบรรณราช

นครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยดําเนินการสํารวจขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกระหวางเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ขั้นตอนการศึกษา
โดยรูปแบบ Process-analysis (PA) ดวยวิธีคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์การปลดปลอยที่กําหนดตาม
เกณฑของ TGO, IPCC และ U.S. EPA ผลการศึกษาพบวาปริมาณคารบอนฟุตพร้ินททั้งหมดของอาคาร
บรรณราชนครินทร เทากับ 898,998.9385 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยจําแนกออกเปน 3 
ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง ประเภทที่ 2 การปลดปลอยกาซเรือน
กระจกทางออมจากการใชพลังงาน และประเภทที่ 3 การปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอ่ืน ๆ ซึ่งมี
คาเฉล่ียเทากับ 10,732.3555, 885,626.6408 และ 2,639.9422 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
ตามลําดับ ทั้งนี้พบวากิจกรรมที่สงผลตอปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด คือ ประเภทที่ 2 
กิจกรรมท่ีกอใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงานไฟฟา คิดเปนรอยละ 98.51 
ของปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปลดปลอย รองลงมา คือ การร่ัวไหลจากสารทําความเย็นใน
เคร่ืองปรับอากาศ เทากับ 8,551.1524 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ดังนั้นแนวทางลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางยั่งยืนของอาคารบรรณราชนครินทร ไดแก การปรับเปล่ียนอุปกรณ
เคร่ืองใชไฟฟาและระบบทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศใหเปนแบบประหยัดพลังงาน การกําหนด
มาตรการลดการใชพลังงานไฟฟา การสงเสริมและจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประเมิน
คารบอนฟุตพร้ินทขององคกร รวมทั้งการกําหนดนโยบายหรือแผนบริการจัดการที่เก่ียวกับการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางชัดเจน 

 

คําสําคัญ : คารบอนฟุตพร้ินทขององคกร  กาซเรือนกระจก  อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ST425: กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การคัดเลือกสายพันธุเห็ดที่มีความสามารถสรางเสนใยเพ่ือใชผลิตอิฐไมซีเลียม 
 

เลิศชาย สถิตยพนาวงศ1  และ พรรณวิภา แพงศรี2* 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2*หลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

Email: 1ta95559@yahoo.com; *2phanwipa@vru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
เห็ดสามารถยอยวัสดุลิกโนเซลลูโลสและสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุเหลานี้ได นอกจากนั้น

เสนใยเห็ดมีความแข็งแรงเมื่อเจริญบนอาหารท่ีเปนวัสดุลิกโนเซลลูโลส ดังน้ันจึงมีความสนใจใน
การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุเห็ดท่ีมีความสามารถสรางเสนใยเพ่ือเตรียมใชผลิตอิฐไมซีเลียม โดย
ทําการศึกษาการเจริญของเห็ด 5 สายพันธุ คือ เห็ดนางรม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางนวล เห็ดขอนขาว
และ เห็ดกระดาง บนอาหารแข็งพีดีเอและอาหารแข็งซึ่งประกอบดวยขี้เล่ือย พบวาเห็ดขอนขาวสามารถ
เจริญเติบโตไดดีท่ีสุดบนอาหารพีดีเอและอาหารแข็งที่มีขี้ เล่ือยเปนวัสดุประกอบ จากนั้นทําการ
เพาะเล้ียงเห็ดในอาหารเหลวพีดีบีและนําเสนใยท่ีไดมาทดสอบคุณสมบัติการทนตอแรงดึงของเสนใย
พบวาเห็ดขอนขาวมีความเหนียว จึงเปนแนวทางในการนําไปผลิตเปนอิฐไมซีเลียมตอไป 

 
คําสําคัญ : เห็ด ไมซีเลียม อิฐ 
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ST426: กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ระบบผูปวยนอกแมนยําสําหรับหนวยงานใหบริการทางดานสาธารณสุข 
 

ถิรภัทร  มีสําราญ1 ปทมนันท อิสรานนทกุล1และ ดนุวัศ อิสรานนทกุล1
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

Email: thiraphat.m@nsru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานนี้นําเสนอการใชแนวคิดดานการจัดการคิวสําหรับผูปวยนอก เพ่ือนํามาลดระยะเวลา

ในการรอเขารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐในสวนของผูปวยนอก ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
หองตรวจโรคทั่วไป และคลีนิคตาง ๆ ภายในสถานพยาบาล ซึ่งผลที่ไดจากการจําลองการใชงานระบบ
สามารถลดเวลาการรอการใหบริการได โดยจะมีระยะเวลาในการรอคอยสูงสุดไมเกิน 1 ชั่วโมงสําหรับ
การใชงานในระบบคิวแบบ slot และใชเวลานอยกวานั้นสําหรับการใชระบบคิวแบบระยะเวลาแมนยํา 

 

คําสําคัญ : ระบบคิว ผูปวยแมนยํา 
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ST427: กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ระบบควบคุมตูรบัยาอัจฉริยะ 
 

ถิรภัทร  มีสําราญ1 ปทมนันท อิสรานนทกุล1และ ดนุวัศ อิสรานนทกุล1
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

Email: thiraphat.m@nsru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานน้ีนําเสนอการออกแบบและการจัดทําตูควบคุมเพ่ือเปดชองรับยาอัตโนมัติสําหรับ

ผูปวยนอก หรือตัวแทนผูปวยสําหรับมารับยาดวยตนเอง หลังจากผานการตรวจและส่ังยาโดยแพทยแลว 
โดยระบบควบคุมตูรับยาอัจฉริยะเปนสวนหนึ่งของแผนการลดเวลาการรอคอยสําหรับผูปวยนอกเมื่อมา
ใชบริการหรือตรวจรักษาที่สถานพยาบาลในสวนของการรอการจัดยา และรอเรียกชื่อรับยา ซึ่งระบบ
นําเสนอทางเลือกใหผูปวยนอกมารับยาในเวลาอ่ืนหลังจากไดรับการแจงเตือนไปทางขอความที่
โทรศัพทมือถือของผูปวย ทําใหไมตองเสียเวลารอคอยรับยาที่หนาหองยาอีกตอไป 

 

คําสําคัญ : ระบบอัจฉริยะ ตูรับยาอัตโนมัติ 
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ST428: กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

การสั่งซ้ือยาออนไลน 
 

ถิรภัทร  มีสําราญ1 ปทมนันท อิสรานนทกุล1และ ดนุวัศ อิสรานนทกุล1
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

Email: thiraphat.m@nsru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การส่ังซื้อยาออนไลนถูกนําเสนอเพ่ือใชเปนสวนเติมเต็มแนวคิดการลดระยะเวลาในการรอ

เขารับบริการในสถานพยาบาลโดยมีหลักแนวคิดวา หากผูปวยซึ่งตองรับยาเปนประจําบางรายที่ตองการ
รับยาเพ่ิม เนื่องจากยาที่ใชอยูนั้นหมด สามารถทํารายการขอซื้อยาผานทางออนไลน โดยผานดุลยพินิจ
ของแพทยเจาของคนไข ในการกําหนดยา จํานวนยา และสงเปนใบส่ังยาแบบออนไลนไปยังรานขายยา
ในเครือขายของทางสถานพยาบาล เพ่ือใหรานขายยาดังกลาวจัดยาตามใบส่ังยาของแพทย และผูปวย 
หรือผูรับยาสามารถรับยาไดโดยตรงผานทางรานขายยาที่ระบุไว ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการรอคอย
โดยไมตองเดินทางไปรอแพทยเพ่ือส่ังยา และรอรับการจายยาหนาหองยาอีกตอไป 

 

คําสําคัญ : ระบบออนไลน  ส่ังซื้อยา 

 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ราชภัฏกรุงเกา”  

คร้ังท่ี 5 

 
 

บทคัดยอAbstract 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

(Oral Presentation) 
 

กลุมวิจัยรับใชสังคม (RS) 
 
 
 

วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 



                 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

91 

 

RS501 : กลุมวิจัยรับใชสังคม 
 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวัฒนธรรมอาหารลานนาในการผลิตผลิตภัณฑ
ของฝากของผูประกอบการ ในตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 

นิรุตติ์ ชัยโชค1 และ  กัสมา กาซอน2 

1สาขาวิชาการบัญชี สํานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
2สาขาวิชาการบัญชี สํานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

1Email: ning.chai@hotmail.com; 2Email: kasama.kasorn@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลบริบทชุมชน การถายทอดวัฒนธรรม

อาหารลานนา และผูประกอบการผลิตภัณฑเก่ียวกับอาหารและเพ่ือการพัฒนาความคิดสรางสรรคทาง
วัฒนธรรมอาหารลานนาในการผลิตผลิตภัณฑของฝากของผูประกอบการในตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย แบบ
สัมภาษณเชิงลึก การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต การสัมมนากลุม กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน 
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูประกอบการผลิตภัณฑ กลุมสตรี ผูนําชุมชน นักพัฒนาชุมชน 
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น อาจารยมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 40 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

(1) คนในชุมชนไดรับวัฒนธรรมหลากหลายจากชนชาติ ทําใหไดรับวัฒนธรรมอาหารที่มี
เอกลักษณและคุณคาทางปญญาที่สะทอนเห็นความซับซอนทางสังคมและวัฒนธรรมลานนา และมีการ
ผสมผสานขามวัฒนธรรม การถายทอดองคความรูและวิธีการปรุงอาหารจากรุนสูรุนตอเนื่องจากอดีต
จนถึงปจจุบัน ในการประกอบธุรกิจมีรวมตัวกันเองจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน หรือองคกรที่เปนบริษัท ซึ่งเปน
ทําการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑโดยใชวัตถุดิบภายในจังหวัดที่มีมากภายในชุมชน การบริหารจัดการและ
การดําเนินงาน มีความเขาใจในศักยภาพของตนเอง เกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
และเหมาะสมกับทุนทางสังคม (2) ผลการพัฒนาความคิดสรางสรรค ฯ เร่ิมจากการสรางแรงจูงใจดวย
การสรางวิธีการคิดสรางสรรคใหกับผูประกอบการประกอบดวยวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอาหารลานนา
ในการผลิตผลิตภัณฑของฝากในชุมชน ปรับเปล่ียนวิธีการใหมดวยปรับมุมมองเกาดวยมุมมองใหมหรือ
มองแบบนอกกรอบ และการผสมผสาน หลากหลายแนวคิดเพ่ือเปนแนวความคิดใหม ขั้นตอนตอมา
พัฒนากระบวนการคิดสรางสรรคในการประยุกตความรูความชํานาญไปปรับใชใหเกิดประโยชนของ
ชุมชน ประกอบดวย ความสามารถ หรือ ความรูความชํานาญภายในชุมชน ทัศนคติของผูประกอบการ 
และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑของฝากขาวซอยตัด รสสับปะรด 

 

คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค, ทางวัฒนธรรมอาหารลานนา,ผลิตภัณฑของฝาก 
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การสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรท่ีวาการอําเภอเมืองสงขลา 
 

ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและการจัดการทรัพยากรมนุษย  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

E-mail: 0933321210.ss@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่วาการ

อําเภอเมือง สงขลา เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การการสัมภาษณเชิงลึก ประเภทไม
เปนทางการดวยคําถาม ปลายเปดท่ีไมมีโครงสราง วิธีดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสัมภาษณ เชิงลึกประเภทไมเปนทางการดวยคําถามปลายเปดที่ไมมี
โครงสราง การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยใชการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง 14 ทาน ขณะที่ผลการวิจัย 
ผูวิจัยคนพบ แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 4 ประการ ดังน้ี  ขอคนพบประการที่ 1) : 
ความมั่นคง ในการทํางาน  ขอคนพบประการที่ 2) : สวัสดิการและ คาตอบแทน  ขอคนพบประการที่ 3) 
: การบริหารงาน แบบประชาธิปไตย 4) : การประเมินที่เปนธรรม  

คําสําคัญ : ขวัญ กําลังใจ บุคลากร 
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แนวทางกําหนดกรอบวัฒนธรรมองคการดานการทํางานเปนทีมของ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต 

 

ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและการจัดการทรัพยากรมนุษย  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

E-mail: 0933321210.ss@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางกําหนดกรอบวัฒนธรรมองคการดานการทํางาน

เปนทีมของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต วิธีดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกประเภทไมเปนทางการดวยคําถามปลายเปด
ที่ไมมีโครงสราง การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 9 ทาน ขณะที่ผลการวิจัย 
ผูวิจัยคนพบ แนวทางการกําหนดกรอบวัฒนธรรมองคการดานการทํางานเปนทีม 4 ประการ ดังนี้  ขอ
คนพบประการที่ 1 : การแสดงความคิดเห็นของพนักงาน  ขอคนพบประการที่ 2 : การติดตอส่ือการกัน
ระหวางผูบริหารกับพนักงาน  ขอคนพบประการท่ี 3 : การลดชองวางของความสัมพันธระหวางผูบริหาร
และพนักงาน และขอคนพบประการที่ 4 : ความเชื่อมั่น ไววางใจซึ่งกันและกันในองคกร 

 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ การทํางาน ทีม 
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ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร ของตํารับอาหารทองถิ่นไทลื้อ  
ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพ่ือการทองเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน 
 

ชุติภัสร  เรืองวุฒิ1  รักติบูล  จันทนุปาน2  และ ชาญณรงค  ชัยชนะ3 

1สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สํานักวิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2สาขาวิชาการทองเที่ยว สํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

3กองส่ือสารองคกรและประชาสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
1Email: chutipat.rua@crru.ac.th; 2Email: raktibul.cha@crru.ac.th   

3Email: channarong.cha@crru.ac.th 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการคุณภาพวัตถุดิบ ของตํารับ

อาหารทองถิ่นไทล้ือเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนบานหาดบาย บานหาดทรายทอง และบาน
ดอนที่ ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ไดแก ผูรูและปราชญทองถิ่น 15 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ประกอบดวยขอมูล
ทั่วไป รายการอาหาร วัตถุดิบและสวนผสม วิธีการปรุง แหลงที่มาวัตถุดิบตามภูมิปญญาของทองถิ่น และ
การจัดการคุณภาพวัตถุดิบทางกายภาพรวมกับการสังเกตและบันทึกขอมูลลักษณะตางๆ ของผลผลิตใน
พ้ืนที่ปลูกและผลผลิตในครัวเรือน โดยถอดบทสัมภาษณแบบคําตอคํา นํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา และใช
วิธีเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลขั้นปฐมภูมิจากทฤษฎีและขอมูลคนควา ผลการศึกษา
พบวา มีตํารับอาหาร 111 รายการ แบงตามลักษณะของอาหารได 29 ประเภท และที่มาของตํารับ
อาหารถูกสอดแทรกอยางมีนัยเก่ียวกับการดํารงชีพและวิถีชีวิตของคนไทล้ือในอดีตต้ังแตแรกเร่ิมต้ัง
บานเรือนมาอาศัยอยูในพ้ืนที่จนถึงปจจุบัน วัตถุดิบและสวนผสมไดมาจากทองถิ่น ประกอบดวยพืชและ
ผักชนิดตางๆ 71 ชนิด เน้ือสัตวชนิดตางๆ 16 ชนิด ขั้นตอนการประกอบอาหารและวิธีการปรุงจํานวน 
20 รายการ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา ตํารับอาหารไทล้ือมีชื่อเรียกเฉพาะ ไดแก ไสลองพริก 
แอ็บขะหลําหมา ตํารับอาหารหารับประทานยาก ไดแก แกงออมแลน หอนึ่งแลน จ้ินซ่ําพริก และแกง
ตาว ตํารับอาหารใชระยะเวลานานในการประกอบอาหาร ไดแก ขนมปอดมา หนอหอย และขาวควบ
น้ําออย และองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการคุณภาพทางกายภาพของวัตถุดิบ ที่ถูก
ถายทอดสืบตอกัน ไดแก ตํารับอาหารน้ําผัก ตองใชผักกาดเขียวสวนดอกและใบคอนขางแกเปนวัตถุดิบ
เพ่ือใหน้ําของผักมีกล่ินหอมและรสชาติดี และตํารับอาหารวุนอีหมอ ตองใชใบแกจากเครือหมานอยตัว
เมียเปนวัตถุดิบ จะไดวุนที่มีลักษณะนิ่มเกาะตัวเปนกอน อาหารไทล้ือบางรายการเปนตํารับอาหารที่มี
รับประทานในบางฤดูกาลเทานั้น 
คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น  การจัดการคุณภาพวัตถุดิบอาหาร ตํารับอาหารทองถิ่น ไทล้ือ  การ
ทองเทีย่วเชิงอาหารโดยชุมชน 
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RS505 : กลุมวิจัยรับใชสังคม 
 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนสูการกอต้ังวิสาหกิจชุมชนดวยแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคในเขตพ้ืนท่ีตําบลเขานอย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

 

กัญญารัตน นิ่มตระกูล1 มณีรัตน ภารนันท2 อังคณา ลีรัตนานุกุลศิริ3 ขวัญชีวา ไตรพิริยะ4  
และ จินตนา แสงดี5 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการระบบขนสง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

1Email: kanyarat_ni@rmutto.ac.th; 2Email: maneerat_pa@rmutto.ac.th;  
3Email: angkana_le@rmutto.ac.th;  

4Email: kwuancheewa_tr@rmutto.ac.th; 5Email: jtn.sangdee33@gmail.com  
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาปจจุบันและความตองการของ

ชุมชน 2) เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาชุมชนภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 3) เพ่ือแลกเปล่ียนองค
ความรูดานการพัฒนาสินคาชุมชน และ 4) เพ่ือสงเสริมการกอต้ังวิสาหกิจชุมชนภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค ในพ้ืนที่ตําบลเขานอย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 9 ขั้นตอน มีการจัดกิจกรรมอบรมใหกลุมเปาหมายจํานวน 120 คน ดวยวิธีการคัดเลือก
แบบเจาะจง การเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ คือ 1) โดยใชแบบสํารวจ และ 2) โดยการสัมภาษณและ 
Focus group ในการระดมความคิด วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ประกอบดวย ความถี่ รอยละ และ
คาเฉล่ีย และวิธีการเชิงวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) จากการสํารวจ 296 ครัวเรือนพบสภาพ
ปญหาปจจุบันดานการประกอบอาชีพ สวนใหญทําไรทําสวน ดานรายไดและรายจายครัวเรือน รอยละ 
71 มีรายไดและรายจายในระดับท่ีเทาๆ กัน ดานหนี้สินครัวเรือน รอยละ 21 มีหนี้สินตอเดือนเฉล่ีย 
5,772 บาท ดานปญหาในการดํารงชีวิต รอยละ 39.80 มีรายไดไมเพียงพอตอรายจายในครัวเรือน 2) 
การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบในชุมชนและสงเสริมการตลาดออนไลนพบวามีการใหความรู 17 
ผลิตภัณฑและผูเขารวมอบรมไดมีการนําไปตอยอดในการประกอบอาชีพเสริมทําใหมีการเพ่ิมมูลคา
วัตถุดิบในชุมชนและเพ่ิมรายใหกับครัวเรือนตอเดือนเฉล่ีย 10,000 บาท 3) การแลกเปล่ียน ขยายความรู
ทําใหผูเขาอบรมตําบลเขานอยมีความเขมแข็งทางเครือขายกับชุมชนใกลเคียงและ 4) มีแรงผลักดันสูการ
สรางวิสาหกิจใหมของชุมชนเขานอยเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
วัตถุดิบในชุมชนและเพ่ิมรายไดในประชาชนเขานอย 

 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจสรางสรรค วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยสูตําบล ระยอง 
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